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RESUMO 

 

RIBEIRO, Nathacia Lucena. Recursividade, coordenação e prosódia: estudos 

psicolinguísticos com PPs em português e hebraico. Rio de Janeiro, 2015. Dissertação de 

Mestrado em Linguística, Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2015. 

 

 

Essa pesquisa se insere na área da Psicolinguística, na subárea de Processamento de 

Sentença, tendo por base teórica a Gramática Gerativa (CHOMSKY, 1965, 1981, 1995, 2000) 

e a teoria prosódica de Ladd (1986, 1988, 2014). A partir de experimentos de leitura, em 

português do Brasil e hebraico, o objetivo é observar as realizações prosódicas de sentenças 

com encaixes de três PPs-adjunto, encaixados por recursividade ou por coordenação. As 

condições experimentais foram recursividade (A aluna achou as canetas [no estojo [no bolso 

[na mochila]]]) e coordenação (A aluna achou as canetas [no estojo] [e no bolso] [e na 

mochila]). As leituras foram gravadas e submetidas à análise acústica, com o objetivo de 

determinar se o fenômeno declination reset ocorria no contorno entonacional, sob a hipótese de 

que a prosódia mapeia a sintaxe. Os resultados mostraram que sentenças com encaixes de PPs 

por recursividade não apresentavam declination reset, ao contrário de sentenças com encaixes 

coordenados de PPs. 

Esse experimento foi replicado em hebraico, e, mais uma vez, os resultados apontaram 

para a confirmação das hipóteses e predições: Não houve declination reset na recursividade. Os 

resultados também apontam para a existência de um marcador prosódico no processamento de 

sentenças construídas com mecanismos de recursividade e coordenação. 

 

Palavras-chave: recursividade; prosódia; sintaxe; coordenação; Gramática Gerativa; sintagma 

preposicional (PP); declination reset; Psicolinguística; Processamento de Sentença. 
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ABSTRACT 

 

RIBEIRO, Nathacia Lucena. Recursividade, coordenação e prosódia: estudos 

psicolinguísticos com PPs em português e hebraico. Rio de Janeiro, 2015. Dissertação de 

Mestrado em Linguística, Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2015. 

 

 

This research is conducted within the scope of psycholinguistic approaches, especially 

within Sentence Processing, to Generative Grammar (CHOMSKY, 1965, 1981, 1995, 2000) 

and Ladd’s prosodic theory (1986, 1988, 2014). Based on reading experiments in Brazilian 

Portuguese and in Hebrew, the aim is to observe prosodic realizations of sentences, which 

presents three PPs, merged by recursion or coordination. The experimental conditions were 

recursion (e.g. A aluna achou as canetas [no estojo [no bolso [na mochila]]]) and coordination 

(e.g. A aluna achou as canetas [no estojo] [e no bolso] [e na mochila]). The readings were 

recorded and analyzed acoustically, with the aim of determining whether declination reset 

phenomena occurred along the intonational contour. The results showed that sentences with 

embedded PPs by recursion did not present declination reset, contrary to sentences with 

embedded PPs by coordination. 

The experiment was reapplied in Hebrew, and, once again, the results indicate the 

confirmation of the hypothesis and predictions: There was no declination reset in recursion. The 

results therefore show the existence of prosodic correlates to aid parsing sentences that result 

from either recursion or coordination. 

 

Keywords: Recursion; prosody; syntax; coordination; Generative Grammar; Prepositional 

Phrase (PP); declination reset; Psycholinguistics; Sentence Processing. 
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apresentaram reset, distribuídas por condição. 

 

Gráfico 5: Gráfico com o número de sentenças que apresentaram reset em um dos 

três lugares de maior ocorrência, distribuídas por condição 

 

 

 

37 

 

 

43 

 

 

45 

 

 

56 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1: Distribuição dos dados por condição e ocorrência ou ausência de reset, com 

os números totais e os cálculos das porcentagens.  

 

Tabela 2: Distribuição dos dados por condição e local de ocorrência dos resets, com os 

números totais e os cálculos das porcentagens. Os totais nessa tabela são referentes aos 

números de sentenças que apresentaram reset em cada condição experimental. Os locais 

com mais de um PP representam realizações de mais de um reset em uma mesma 

sentença.  

 

Tabela 3: Distribuição dos dados por condição e ocorrência ou ausência de reset, com 

os números totais e os cálculos das porcentagens. 

 

Tabela 4: Distribuição dos dados por condição e local de ocorrência dos resets, com os 

números totais e os cálculos das porcentagens. Os totais nesse quadro são referentes aos 

números de sentenças que apresentaram reset em cada condição experimental. Os locais 

com mais de um PP representam realizações de mais de um reset em uma mesma 

sentença. 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

44 

 

 

55 

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

SUMÁRIO 

 

1  INTRODUÇÃO 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1  PROGRAMA MINIMALISTA 

2.2  RECURSIVIDADE 

2.3  GRADE ARGUMENTAL, SELEÇÃO SEMÂNTICA, PAPÉIS TEMÁTICOS E 

SELEÇÃO CATEGORIAL  

2.4  CASO 

2.5  CASO E PAPEL TEMÁTICO EM GRADES ARGUMENTAIS DIFERENTES 

2.6  SINTAGMAS PREPOSICIONAIS – PPS 

2.7  PROSÓDIA: ALÉM DO QUE SE PODE SEGMENTAR 

2.7.1 Estrutura 

2.7.2 Sintagmas Entonacionais 

2.7.3  Mapeamento da sintaxe 

2.7.3.1 Recursividade e prosódia 

2.8  PSICOLINGUÍSTICA EXPERIMENTAL: PROCESSAMENTO DE SENTENÇA 

3  EXPERIMENTOS 

3.1  PILOTO 

3.1.1  Hipóteses 

3.1.2  Variáves 

3.1.3  Materiais 

3.1.4  Metodologia 

3.1.5  Predições 

3.1.6. Resultados 

3.1.7  Análise e Discussão 

3.2  EXPERIMENTO DE LEITURA EM PORTUGUÊS 

3.2.1  Materiais, hipóteses, variáveis e  predições 

3.2.2  Metodologia 

3.2.3  Resultados 

3.2.4  Análise e Discussão 

3.3  EXPERIMENTO DE LEITURA EM HEBRAICO 

3.3.1  Hipóteses 

1 

6 

9 

11 

 

12 

13 

13 

15 

18 

19 

22 

25 

27 

29 

32 

32 

32 

33 

34 

35 

36 

36 

38 

38 

39 

39 

42 

46 

48 

49 



xviii 

 

3.3.2  Variáveis 

3.3.3  Materiais 

3.3.4  Metodologia 

3.3.5  Predição 

3.3.6  Resultados 

3.3.7  Análise e Discussão 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

5  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

APÊNDICE 1: Lista de estímulos e distratores – experimento em português 

APÊNDICE 2: Tratamento estatístico quanto à ocorrência de reset por condição – 

experimento em português 

APÊNDICE 3: Tratamento estatístico quanto ao local de ocorrência dos resets – 

experimento em português 

APÊNDICE 4: Tratamento estatístico quanto à ocorrência dos resets – experimento 

em hebraico 

 

 

49 

49 

50 

55 

55 

58 

62 

64 

71 

 

73 

 

75 

 

77 

 



1 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Ao ouvirmos uma sentença, como as informações sonoras se transformam em 

informação linguística? E como essa informação linguística é, por fim, decodificada? Qualquer 

teoria linguística deve estar, em algum nível, preocupada em responder questões como essas. 

No caso da Teoria Gerativa, a preocupação com a compreensão acerca da computação e 

processamento da linguagem é central. 

Desde Syntatic Structures (CHOMSKY, 1957), a Teoria Gerativa está empenhada em 

descrever e explicar o sistema linguístico na mente, e, mais recentemente, interessada também 

na sua contraparte no cérebro. Utilizando um modelo de análise centrado na computação 

linguística da estrutura sintática, a pesquisa em sintaxe gerativa se desenvolveu ao longo dos 

anos e à luz de contribuições ao redor do mundo, com base em dados das mais diversas línguas. 

A sintaxe, portanto, se configura como um conjunto de algoritmos que são utilizados 

pelos falantes nativos de dada língua, para codificar e decodificar elementos durante o 

processamento. Sabemos, por exemplo, que a ordem do input linguístico é serial, pois o meio 

do input sonoro não oferece outra alternativa que a chegada linear das ondas sonoras às orelhas. 

Porém, a ordem linear nem sempre mapeia biunivocamente as hierarquias que estão codificadas 

na sintaxe das línguas. Vejamos em (1) o primeiro DP que chega ao receptor: o João. Contrário 

às expectativas de um falante de uma língua como o português, de ordem canônica SVO, o 

primeiro DP nesse exemplo não é o sujeito da sentença, embora esteja na posição canônica para 

ele. Logo nos damos conta disso porque o verbo traz traços formais de sujeito [+1ª PS], que não 

se coadunam com o DP que encabeça a sentença, que tem traços [+3ª OS]. 

(1) O João, peguei na escola às quatro.  

Assim, uma informação sintática é crucial no processamento das sentenças porque 

desfaz ambiguidades e esclarece que o João saiu da posição imediatamente após o verbo e foi 

pronunciado em uma posição inicial. Além disso, no lugar do sujeito temos uma categoria vazia 

que não se mostra fonicamente e ajuda a confundir um falante do português brasileiro que viu 

que suas expectativas default não convergiram. Note que se a frase estivesse sendo recebida por 

um falante de português europeu, que frontaliza com frequência os argumentos internos, a 

expectativa seria diferente. 

Além das computações sintáticas, há um outro nível que interage com o processamento: 

o nível prosódico. O contorno prosódico pode desfazer ambiguidades.  

Veja, por exemplo a Figura 1, extraída de Snedeker et al (2003): 

 



2 

 

 

Figura 1: Cena para possível teste com duas possibilidades de interpretação 

 

Na figura veem-se dois sapos, um segurando uma flor e outro sem a flor. E também há 

uma flor, um lego e um outro animal não relacionado com a cena. 

Se diante dessa cena tivéssemos a ordem expressa em (2) 

(2) Toque no sapo com a flor.  

Teríamos um problema de compreensão que, diferentemente daquele em (1), não se 

pode resolver através da sintaxe. Isso porque, tanto a interpretação de que se deve usar a flor 

para tocar no sapo ou a de que se deve tocar no sapo que carrega a flor são licenciadas pela 

sintaxe.   

Nesse caso, a solução para a ambiguidade está na prosódia. Se fizermos um envelope 

entonacional que contenha sapo com a flor entenderemos que a ordem é para tocar o sapo que 

está carregando a flor. Contrastivamente, se o envelope contiver apenas com a flor, a 

interpretação será a de instrumento.  

A prosódia é o ritmo, stress, e entonação da fala. Prosódia pode refletir várias 

características do falante e do enunciado: o estado emocional do orador; a forma do enunciado 

(afirmação, pergunta ou comando); a presença de ironia e sarcasmo; ênfase, contraste e foco; 

ou outros elementos da linguagem que não podem ser codificados pela sintaxe ou pela escolha 

de vocabulário assim como a ordem em (2).  

A sintaxe se relaciona de forma estreita com a prosódia tanto na linguagem adulta como 

na aquisição de linguagem como podemos ver nas citações abaixo: 
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Chomsky e Halle (1968) derivam prosódia e domínios fonológicos através de 

um algoritmo que opera de forma recursiva sobre os constituintes do nó irmão 

completando o ciclo transformacional. A Fonologia prosódica, por outro lado, 

fraseia uma sequência usando uma hierarquia prosódica universal com base 

em convenções que mapeiam determinados tipos de constituintes sintáticos em 

determinados tipos de constituintes prosódicos. (WAGNER, 2014, p. 21) 

 

Resultados experimentais mostram que as crianças têm acesso a frases 

prosódicas intermediárias (frases fonológicas) durante o primeiro ano de vida, 

e as usam para restringir segmentação lexical. Estas mesmas frases prosódicas 

intermediárias são usadas por adultos para restringir análise sintática online. 

(CHRISTOPHE, 2008, p. 61)  

 

Tomando os postulados da Gramática Gerativa no que diz respeito à Teoria dos 

Princípios e Parâmetros (CHOMSKY, 1981), minha pesquisa se concentra na inter-relação 

entre sintaxe e prosódia testada através de metodologia de sintaxe experimental.  

Escolhi estudar as diferenças prosódicas entre duas operações sintáticas recursivas: o 

encaixamento e a coordenação de PPs. 

A recursividade é um mecanismo, exclusivo da linguagem humana, capaz de promover 

o encaixe de proposições, por meio do encaixe de frases ou de sintagmas menores, como 

Sintagma Preposicional (Prepositional Phrase – PP), sendo merge, portanto, sua operação 

básica. 

Sabe-se que a prosódia promove um mapeamento fonológico para a estrutura sintática. 

Logo, busquei testar a recursividade durante esse mapeamento. Portanto, minha pesquisa se 

enquadra na área da Linguística Experimental, mais especificamente, na interface entre a 

Fonologia Experimental e Processamento de Sentença. E assim, experimentos diferentes foram 

elaborados e aplicados em duas línguas distintas: português e hebraico. 

Escolhi o português e o hebraico, porque entendo que uma teoria linguística adequada 

é aquela que dá conta de fenômenos linguísticos das línguas diversas. E a teoria na qual a minha 

pesquisa se insere defende que a faculdade da linguagem é inata ao ser humano e que, por isso, 

possui características universais parametrizadas a cada gramática. O estudo de duas línguas de 

famílias tipológicas diferentes, indo-europeu, no caso do português, e semítica, o caso do 

hebraico, contribui para a sustentação de tal hipótese, que também assumo como hipótese de 

trabalho. O hebraico, língua que eu de certa forma domino como língua instrumental, foi 

escolhido por ser uma língua de padrão morfossintático diferente do português, com 

preposições prefixais, e padrão não linear. Além disso, o hebraico é uma língua que, como o 

português, não é tonal, mas tem um padrão melódico muito mais marcado que o padrão 

melódico do português, com uma variação de pitch na curva entonacional muito maior. Com 
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isso, eu esperava entender mais quais características prosódicas tenderiam a ser princípio 

universal e quais tenderiam a ser regularizadas por parâmetros. 

O tipo de estruturas encaixadas escolhido para essa pesquisa foi o Prepositional Phrase 

– PP (Sintagma Preposicional), do tipo adjunto adverbial. A escolha dessa estrutura se deveu 

ao fato de serem unidades sintáticas menores que a sentença, facilitando o estudo do 

mapeamento entre sintaxe e prosódia, por corresponder a unidades prosódicas diferentes 

dependendo do tipo de aposição. Além disso, são estruturas que permitem muitas aposições 

consecutivas, sendo limitadas apenas pela memória de trabalho. A função sintática escolhida 

foi o adjunto adverbial por ser resultado de uma operação sintática mais externa do que a de 

adjunto adnominal, e por ser um tipo de encaixe mais livre semanticamente. Dessa forma, três 

PPs-adjunto foram adicionados consecutivamente, ora por encaixe hierárquico, ora por 

mecanismo de coordenação. 

Podemos entender a recursividade como um mecanismo que atua em dois níveis 

diferentes. Considerando o nível mais simples, recursividade é o mecanismo por meio do qual 

é possível gerar um grupo infinito de sentenças a partir de um número limitado de recursos. Ela 

promove o encaixe de elementos ligando um ao outro, sintaticamente, de forma recursiva, e não 

simplesmente coordenada. Considerando o nível mais complexo, recursividade é o mecanismo 

que promove o encaixe de proposições, mergindo itens não apenas na sintaxe, mas também 

suas proposições na semântica. Esse componente crucial da faculdade da linguagem parece ser 

o que diferencia a linguagem humana dos sistemas de comunicação animal, por ser 

exclusivamente humano. Nota-se, portanto, a importância que esse mecanismo tem. Essa 

pesquisa, que aqui se descreve, está interessada em compreender e explicar o funcionamento 

desse mecanismo. Para isso, analisam-se frases com sintagmas preposicionais do tipo adjunto 

encaixados de forma recursiva, conforme o exemplo abaixo: 

(3) O advogado guardou as joias [no cofre [na sala [na empresa]]] 

A escolha de Sintagmas Preposicionais (PPs) como objeto de estudo de uma pesquisa 

sobre recursividade se justifica pela plausibilidade de muitos encaixes consecutivos. Para fins 

comparativos, também foram analisadas frases com PPs do tipo adjunto encaixados de forma 

coordenada, como por exemplo: 

(4) O garçom serviu os hóspedes [no bar] e [na piscina] e [no clube]. 

Com o objetivo de compreender como se dá o processamento relativo à produção da 

informação acústica de sentenças como (3) e (4), optou-se pela interface com estudos em 

prosódia. Meu objetivo foi observar a curva entonacional, comparando a leitura de sentenças 
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como (3) e (4), a fim de verificar diferenças ne realização prosódica de cada uma das estruturas 

escolhidas como tema de estudo. 

A Prosódia é um campo da fonologia que trabalha com o nível suprassegmental do 

conteúdo acústico de informações linguísticas. O modelo de análise escolhido para esse 

trabalho (cf. LADD, 1986, 1988) lida com curvas entonacionais, com base em informações de 

pitch, extraído a partir da frequência fundamental (F0) da fala. Em poucos detalhes, a análise 

da curva entonacional permite observar a organização de sintagmas entonacionais, que 

mapeiam as estruturas sintáticas. A introdução de um novo sintagma entonacional grande na 

curva de pitch é marcado por uma fronteira acústica forte. A fronteira é perceptível, na maioria 

das vezes, por uma mudança no padrão da curva, ocasionada por um fenômeno chamado de 

declination reset. Sendo assim, o encaixe por coordenação de um elemento na sentença 

resultaria em um encaixe de um sintagma entonacional independente no sintagma entonacional 

relativo à sentença e, portanto, viria marcado por declination reset. 

Com isso, duas questões principais foram levantadas: i) Durante o processamento, 

declination reset quando ausente seria marcador prosódico para recursividade e quando 

presente, seria para coordenação? ii) Esse marcador funcionaria em outras línguas, como, por 

exemplo, o hebraico, e da mesma forma?  

Elaborei um experimento psicolinguístico que foi aplicado em português e hebraico, 

línguas geneticamente diferentes, em que os voluntários liam em voz alta, de forma mais 

próxima possível à fala natural, sentenças como (1) e (2). Os dados foram analisados no 

programa Praat, de análise acústica, a fim de se observarem a organização dos sintagmas e o 

fenômeno de declination reset, ou seja, pistas prosódicas revelando a sintaxe. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Esta dissertação se pautará pelas expectativas da Gramática Gerativa, em sua vertente 

da Teoria de Princípios e Parâmetros – P&P (CHOMSKY, 1981). O fato de postular que haja 

algum conhecimento inato concernente à linguagem torna mais fácil a compreensão das 

semelhanças entre as línguas. Todas as línguas partiriam de uma mesma matéria – a Gramática 

Universal – e seriam modeladas, durante o processo de aquisição de linguagem, até se tornarem 

a gramática de uma língua específica.  

A linguagem humana tem um estado inicial, geneticamente determinado. Durante o 

curso normal de desenvolvimento, passa por uma série de estados durante a infância, sendo dois 

os estados básicos: o estágio inicial (S0) e estágio estável (Ss). O estágio inicial é a Gramática 

Universal (GU) em seu estado latente, sem qualquer modificação. A teoria postula que a GU 

conteria uma série de princípios universais, aos quais todas as línguas naturais são submetidas, 

e uma série de parâmetros não marcados, cuja marcação se dá durante o processo de aquisição 

de linguagem, podendo ser marcado diferentemente de língua para língua. Cada princípio teria 

seu grupo de parâmetros possíveis correspondentes, com valores binários. No estágio inato da 

GU, os parâmetros estariam em um estágio nulo, uma marcação zero. Durante o período natural 

de aquisição de uma língua, ou mais, uma criança, exposta aos dados primários de uma língua 

específica, passa pelo processo de marcação paramétrica, no qual os parâmetros, ainda não 

marcados, são fixados de acordo com a gramática da língua à qual a criança está sendo exposta. 

Existem princípios universais, que são finitos, e um grupo, também finito, de opções 

(parâmetros) para cada um desses princípios, sobre como o princípio se manifesta de forma 

mais particular. Ao se estabilizar o processo de marcação paramétrica, um processo natural, 

infalível e inconsciente1, a criança tem em sua mente/cérebro o estado estável (Ss) da GU. A 

partir de então, a GU sofre poucas alterações, além de inserções subsequentes concernentes ao 

léxico. O estado estável da GU é a gramática de uma língua específica, a competência 

linguística do falante.  

                                                 
1 Desenvolvimento de linguagem é natural, porque é um processo inerente à espécie, determinado geneticamente; 

é infalível, porque à exceção de situações extremas (como isolamento total da sociedade, de forma que não haja 

nenhum input linguístico; ou uma deficiência cognitiva específica à linguagem) é um processo que se dá por 

completo e com sucesso, independente das circunstâncias; é inconsciente porque o desenvolvimento é 

desencadeado sem que a criança faça uma escolha de como e quando começar e sem que a criança tenha 

consciência de cada etapa do processo. 
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A fixação paramétrica na criança, que acontece sobretudo até dois anos e meios de idade, 

corresponde a um período de alta plasticidade cognitiva da criança. Durante especialmente os 

dois primeiros anos de vida, o cérebro da criança aumenta potencialmente de tamanho, e, com 

esse aumento, o número de neurônios disponíveis para a formação de circuitarias, ou caminhos 

cognitivos, além das especializações dos neurônios, são maiores do que em qualquer outro 

período. Aumento do número de neurônios, especialização deles e formação de circuitarias 

correspondem ao desenvolvimento das cognições. Segundo França e Lage (2013): 

“O número de sinapses assim como o peso e a densidade do córtex continuam a 

crescer rapidamente durante os primeiros anos de vida. Principalmente as conexões 

de longa distância e os circuitos neuronais especiais começam a ser bem cobertos por 

uma bainha de mielina, que melhora a qualidade da transmissão elétrica. Essa 

construção exacerbada de tecido nervoso, quando posta em funcionamento na vida 

intrauterina e também durante os primeiros anos da vida da criança, corresponde a um 

período de enorme plasticidade cognitiva. É uma janela de tempo em que o contato 

com o meio ambiente confere à criança uma estarrecedora capacidade de apreensão 

de padrões, não igualada a qualquer sistema artificial já implementado pelo homem.” 

(FRANÇA, LAGE, 2013) 

 

Quando a criança chega aos dois anos aproximadamente, a produção dos neurônios e, 

consequentemente, o crescimento do cérebro são interrompidos, e se inicia um processo 

chamado de poda neuronal, que é o descarte de neurônios excedentes no cérebro. Isso promove 

a estabilização do processo de desenvolvimento da linguagem nesse período. 

Um exemplo de princípio é o Princípio da Projeção Estendida (EPP – Extended 

Projection Principle), que, em poucas palavras, significa dizer que todas as frases têm sujeito, 

baseado na existência de uma projeção além de VP (Verb Phrase – Sintagma Verbal), ou seja, 

TP (Tense Phrase – Sintagma Temporal), que gera uma relação de concordância de T com os 

traços-phi, traços formais do DP (Determiner Phrase: sintagma determinante) que se torna 

sujeito. Parâmetros desse princípio são a obrigatoriedade ou não da realização fonológica do 

sujeito, que vai além da marca morfológica na Flexão (T), isto é, se o sujeito é chamado nulo 

ou não. Daí esse Princípio ser conhecido ainda como Princípio do Sujeito Nulo. Essa 

obrigatoriedade do sujeito é corresponde ao parâmetro ser valorado positivamente, como é no 

inglês, por exemplo que exige a realização morfológica de um pronome expletivo para o caso 

de verbos que não selecionam argumento externo. O português é um exemplo contrário ao 

inglês por aceitar o sujeito nulo. 
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No caso do português, apesar de não ser exigido pela gramática que haja realização 

morfológica do sujeito para verbos como aqueles que descrevem fenômenos da natureza, o EPP 

se sustenta por esses verbos apresentarem terminação verbal de tempo, modo e pessoa. Essa 

terminação verbal, gerada em TP (Tense Phrase – Sintagma Temporal), com base na checagem 

dos traços-phi do DP sujeito, só é possível se houver algum constituinte, ainda que não 

pronunciado, preenchendo a posição [Spec, TP]. A Teoria Gerativa chama esse elemento de 

pro. 

O processo de aquisição de linguagem é, justamente, a marcação sistemática dos 

parâmetros a partir da exposição aos estímulos de uma língua específica (língua materna/ L1), 

ou seja, exposição a dados primários. 

Segundo Fitch et al. (2005), um dos principais objetivos da Gramática Gerativa é 

determinar e caracterizar a capacidade linguística dos indivíduos. Dois problemas fundamentais 

surgem daí: quais são as propriedades do estado estável da linguagem de um indivíduo; e quais 

são as propriedades do estado inicial da linguagem, que são parte da dotação humana. 

A teoria de P&P tomou uma abordagem muito mais ampla com o avanço das pesquisas, 

também empíricas, sobre as mais diversas línguas. É por essa razão que o Programa Minimalista 

assume que a arquitetura de P&P é uma boundary condition (condição de limite) para qualquer 

teoria adequada de gramática. 

Para P&P, o estado estável é o estado maduro da competência linguística. E uma 

propriedade saliente do estado estável é que ele permite uso infinito de recursos finitos2. Essa 

propriedade da linguagem é o que faz com que ela seja chamada de Gramática Gerativa na 

teoria. Competência seria, então, constituída pelo sistema específico de recursos finitos que um 

falante (nativo) desenvolveu. 

É dessa concepção de linguagem que surge o termo língua-I, língua interna, que é o 

resultado de uma marcação específica de parâmetros, a competência de um indivíduo particular 

no que diz respeito à sua interação com os sistemas de performance. 

Sendo assim, a teoria de P&P deve dar conta de todos os níveis linguísticos, incluindo 

os aspectos linguísticos da prosódia. Como todas as línguas apresentam um padrão prosódico, 

o mapeamento entre sintaxe e prosódia parece ser determinado por um princípio e regulado por 

parâmetros marcados diferentemente de língua para língua. A questão levantada aqui é se o 

mapeamento da sintaxe pela prosódia no que diz respeito aos tipos de aposição  –  encaixe ou 

coordenação –  é regulado por um parâmetro. Evidências de marcas distintas em línguas 

                                                 
2 Aforismo de Wilhelm von Humboldt. 
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distintas apontariam para um controle paramétrico. Evidências semelhantes apontariam um para 

controle por um princípio. 

 

 

2.1.  PROGRAMA MINIMALISTA 

 

 

O Programa Minimalista (CHOMSKY, 1995, 2005; HAUSER, CHOMSKY, FITCH, 

2002; FITCH, HAUSER, CHOMSKY, 2005), versão mais recente da Teoria Gerativa, veio 

problematizar algumas questões que ainda não tinham sido levantadas por Chomsky nas outras 

versões da teoria. O Minimalismo retoma com força questões relativas à Biolinguística. A 

faculdade da linguagem deveria satisfazer a quais condições gerais? Ou seja, que condições são 

impostas à faculdade da linguagem em virtude de estar em meio aos vários outros sistemas 

cognitivos? E em virtude de conceitos como simplicidade, economia, simetria, não redundância 

e afins? 

O novo modelo trouxe mudanças, resultantes do avanço das pesquisas, como a tese de 

que a faculdade da linguagem tem pelo menos dois níveis: um que guarda informações; e o 

outro composto pelas interfaces de desempenho, que acessa e usa as informações. A interação 

entre esses níveis acontece substancialmente a partir da atuação da interface Sensório-Motora 

(S-M), antes de Hauser, Chomsky, Fitch (2002) chamada de Articulatório-Perceptual (A-P), 

responsável pelo desempenho quanto à fonética, fonologia, prosódia; e da interface Conceitual-

Intencional (C-I), responsável pelo desempenho quanto à semântica, pragmática, 

Conhecimento de Mundo, Teoria da Mente. Antes de se chegar às interfaces S-M e C-I, estão, 

respectivamente, os componentes Phonological Form – PF (Forma Fonológica – FF) e Logical 

Form – LF (Forma Lógica – FL). Isso significa que as interfaces S-M e C-I conversam entre si 

e respectivamente com os componentes FF e FL. 

Esses pressupostos sobre a arquitetura da linguagem e seu lugar entre os sistemas na 

mente/cérebro não são, no entanto, triviais e vêm sendo bastante pensados durante o tempo de 

existência do Programa Minimalista. 

Mais recentemente, dentro do Programa Minimalista, propôs-se que a faculdade da 

linguagem seria dividida em dois níveis: Faculty of Language Narrow – FLN (Faculdade da 

Linguagem Estreita) e Faculty of Language Broad – FLB (Faculdade da Linguagem Ampla). 

(HAUSER, CHOMSKY, FITCH, 2002) A FLN é onde aconteceriam as operações sintáticas, 
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contendo o mecanismo da Recursividade. A FLB conteria a FLN e um léxico mental, além das 

interfaces S-M e C-I. 

A derivação, segundo o Minimalismo, se inicia por select, que é a seleção dos itens 

lexicais que servirão para a derivação. Cada item lexical possui um feixe de traços, que são de 

três qualidades: sintáticos, fonológicos e semânticos. Os itens selecionados formam um 

subconjunto, chamado de Numeração.  Em seguida, iniciam-se as operações sintáticas, que são 

de três tipos: merge (concatenação), check (checagem) e move (movimento). A operação de 

concatenação é o que permite a união de dois elementos para formar um novo elemento. O 

check é o processo de checagem que acontece ao final de cada fase, que verifica se os elementos 

foram movidos adequadamente, e se os DPs receberam Caso e Papel Temático. E o movimento 

é a operação que permite o movimento i) de núcleo, ii) de argumento e iii) de outros 

constituintes (que não necessitam de Caso). 

Segundo a Teoria X-Barra um núcleo (X) se junta a um Complemento (Compl), gerando 

um nível intermediário desse núcleo (X’), ou seja, projetando seus traços. Esse nível 

intermediário se junta a um Specifier – Spec (Especificador), gerando a projeção máxima do 

núcleo (XP). Veja exemplo a seguir, em que o núcleo é um verbo transitivo: 

 

        VP 

  
 Spec         V’ 

                   
           V      Compl 

 

Terminadas as operações sintáticas, os traços sintáticos se esgotam, em geral, e os traços 

restantes, que são os fonológicos e os semânticos, passam pelo processo de spell-out. O spell-

out é um mecanismo de separação dos traços fonológicos dos semânticos, que permite a 

interação entre a FLN e as interfaces. Ele se dá mais de uma vez, em etapas, chamadas Fases. 

Quando o nível máximo VP é projetado, uma cópia das informações sintáticas passa por spell-

out e é enviada às interfaces de desempenho, bem como os traços fonológicos são enviados 

para a interface S-M; e os traços semânticos, para a interface C-I. A derivação sintática continua 

até que o nível máximo de CP é projetado, e a sentença, se não for encaixada, passa por spell-

out final. É então que, pela última vez, os traços fonológicos e semânticos se separam e vão, 

respectivamente, para os dois componentes, a FF e a FL, que fazem interface, também 

respectivamente, com os sistemas S-M e C-I, para que os traços fonológicos sejam lidos, e os 

traços semânticos sejam interpretados. 
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A interação entre FLN e FLB se dá, portanto, justamente através das interfaces de FLN 

com os sistemas de desempenho. O output da derivação sintática serve de input às interfaces. 

Como se dá essa interação e o que acontece em cada um dos níveis da Faculdade da Linguagem 

após essa interação entre os dois níveis ainda é uma questão em aberto.  

Um dos objetivos dessa pesquisa é tentar compreender melhor como se dá a interação 

entre FLN e interface S-M, através do estudo de mecanismos sintáticos em dados prosódicos.  

 

 

 

2.2  RECURSIVIDADE 

 

 

Recursividade é um mecanismo exclusivo da faculdade da linguagem, que permite o 

encaixe de proposições, a partir do encaixe de sentenças ou de sintagmas menores, mantendo 

um sistema recursivo: um mecanismo da GU e, portanto, presente em todas as línguas. 

(CHOMSKY, 1965). (Cf. HAUSER, CHOMSKY, FITCH, 2002; NEVINS, PESETSKY, 

RODRIGUES, 2009a, 2009b; SAUERLAND, 2010; CHOMSKY, 2014; FRANÇA, LAGE, 

2014; FRANÇA et al., 2014; MAIA et al., 2015). A Recursividade diferencia a linguagem 

humana dos demais sistemas de comunicação animal, mesmo que vários sejam sintaticamente 

muito complexos (cf. VIELLIARD, 1995; SILVA, VIELLIARD, 2006; FRANÇA, LAGE, 

2013, 2014).  

Quando Chomsky (HAUSER, CHOMSKY, FITCH, 2002) subdivide a faculdade da 

linguagem em FLB e FLN, a Recursividade aparece como o único elemento da FLN. É, 

portanto, o mecanismo responsável pela concatenação (merge) de dois elementos, projetando 

um novo nível, que com um único rótulo (label) empacota os dois itens concatenados. É a 

concatenação não coordenada de proposições, em forma de sentenças ou sintagmas menores, 

como PPs, por exemplo. Uma proposição se encaixa na outra recursivamente, ou seja, cada 

proposição, ao ser introduzida, utiliza a proposição anterior para a sua própria significação. 

A recursividade investigada nessa pesquisa, é, portanto, a recursividade que promove o 

encaixe de proposições, a de nível mais complexo. 
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2.3  GRADE ARGUMENTAL, SELEÇÃO SEMÂNTICA, PAPÉIS TEMÁTICOS E 

SELEÇÃO CATEGORIAL 

 

 

Todo núcleo sintático tem uma grade argumental, que se manifesta pela seleção 

semântica (s-seleção), pela distribuição de papéis temáticos e pela seleção categorial (c-

seleção). A grade argumental de um núcleo é a quantidade e a natureza semântica e categorial 

dos argumentos que ele demanda. A seleção semântica (s-seleção) é determinada a partir dos 

papéis temáticos a serem distribuídos. A c-seleção é determinada pela natureza categorial do(s) 

argumento(s) selecionado(s). Vamos nos ater à estrutura de Verbal Phrase – VP (Sintagma 

Verbal – SV) daqui em diante, já que ele contém o núcleo sintático desencadeador da derivação 

de uma sentença. Como exemplo, tomemos a grade argumental do verbo lavar. Ela recruta dois 

argumentos. De acordo com a c-seleção, cada um dos argumentos deve ser um Sintagma 

Determinante (Determiner Phrase – DP); a s-seleção determina que o DP mais alto, na posição 

de especificador, atenda aos critérios semânticos para receber o papel temático de [AGENTE] 

– como por exemplo, ser um ser animado –, e que o DP mais baixo, na posição de complemento, 

atenda aos critérios semânticos para receber o papel temático de [TEMA]. 

A atribuição de papel temático é um princípio que permite que a derivação siga em 

frente, por licenciar inicialmente um DP. É, portanto, também a checagem de que tal DP tem 

função semântica que o permite continuar na derivação. Cada papel temático é, neste caso, 

transmitido pelo verbo aos DPs nas posições de especificador e de complemento, para que a 

derivação continue, sendo o verbo o desencadeador desse processo. 

Há muitas teorias que estudam papéis temáticos, mas vamos ficar aqui com os que são 

mais consensualmente aceitos pela literatura: [AGENTE], [TEMA]/ [PACIENTE], 

[EXPERIENCIADOR], [INSTRUMENTO] e [ALVO]. Sem tratarmos de diferença de Voz, 

quando na Voz Passiva poderíamos ter [AGENTE] da Passiva, o papel temático de [AGENTE] 

só pode ser atribuído ao DP que ocupa a posição de especificador de vP. O papel temático de 

[TEMA]/ [PACIENTE] só pode ser atribuído ao DP que ocupa a posição de complemento de 

vP. Os demais papéis temáticos têm certa flexibilidade na sua atribuição, sendo que 

[EXPERIENCIADOR] e [INSTRUMENTO] também podem ser papéis temáticos 

característicos de DP que ocupa a posição de especificador de vP Veja os exemplos a seguir: 

(5) A menina pegou a bola. 

(6) A Maria ama o João. 

(7) O vento fechou a porta. 
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Em (5), o DP [A menina] tem papel temático de agente da ação de pegar a bola, enquanto 

o DP [a bola] recebe papel temático de tema. Em (6), o DP [A Maria] tem papel temático de 

experienciador da ação de amar João, enquanto o DP [o João] tem papel temático de paciente. 

E em (7), o DP [O vento] tem papel temático de instrumento da ação de fechar a porta, enquanto 

o DP [a porta] tem papel temático de tema. 

 

 

2.4  CASO 

 

 

O licenciamento de um DP requer mais do que uma função semântica. O DP precisa de 

função sintática, e o que torna visível a função sintática de um DP é o Caso. 

O Caso Estrutural é um Princípio, presente portanto em todas as línguas. O Caso 

Morfológico é um Parâmetro que determina a realização morfológica do Caso Estrutural, 

estando, portanto, presente ou não na gramática de uma língua. 

O Caso Estrutural é atribuído por três núcleos sintáticos: o verbo, a flexão verbal (Tense 

– T) e a preposição. Cada um é responsável pelos três tipos de casos mais amplamente 

ocorrentes: nominativo, acusativo e dativo. O caso nominativo é atribuído pela flexão verbal ao 

constituinte na posição de especificador de Tense Phrase – Sintagma Temporal ou Flexional 

(TP) e sinaliza função de sujeito da sentença. O caso acusativo é atribuído pelo verbo ao 

constituinte na posição de complemento de VP e sinaliza função sintática de objeto direto.          

O caso dativo é atribuído pela preposição na posição de complemento de Prepositional Phrase 

– Sintagma Preposicional (PP) e sinaliza função sintática de objeto indireto ou adjunto, 

dependendo da grade argumental do verbo. 

 

 

2.5  CASO E PAPEL TEMÁTICO EM GRADES ARGUMENTAIS DIFERENTES 

 

 

Um ponto importante de se observar é como se dão as atribuições de papel temático e 

de Caso, em conjunção com as operações sintáticas, para grades argumentais que fogem ao 

tradicional exposto pela teoria X-Barra, tradicional que seria a derivação a partir de um verbo 

transitivo. Podemos nos referir então aos verbos inacusativos e verbos inergativos, cuja grade 
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argumental tem apenas um argumento, ou ainda, verbos bitransitivos, cuja grade argumental 

tem três argumentos. 

Para os verbos inacusativos, como o próprio nome já diz, o caso acusativo não pode ser 

atribuído pelo verbo ao argumento, apesar de o único argumento do verbo ser o DP que 

preenche a posição de seu complemento. Na ausência de um DP argumento externo (aquele que 

ocuparia a posição de especificador do vP), o DP argumento interno (complemento) deve ser 

movido para a posição de [Spec, TP] para receber caso nominativo, já que, por se tratar de um 

DP, ele não pode ser licenciado sem um Caso, ou a derivação não seguiria, e a sentença não 

seria interpretada. Quando a frase a ser entendida ou produzida é um pouco diferente, esse 

movimento A ou movimento de argumento3 não acontece, o DP complemento permanece in situ, 

e um pro4 recebe o caso nominativo e o transmite para o DP complemento, já que pro não 

precisa de caso, e o caso nominativo é sempre descarregado em [Spec, TP]. 

A grade argumental dos verbos inergativos exige apenas um argumento, que é o 

especificador, que recebe naturalmente o caso nominativo ao ser alçado por movimento A. 

Verbos bitransitivos selecionam, além de um argumento externo, dois complementos, 

sendo um DP e um PP. Como o verbo só atribui caso acusativo a um DP complemento, a 

preposição, núcleo do outro complemento, é a responsável pela atribuição de caso dativo ao seu 

complemento. É importante ressaltar que, no que diz respeito à atribuição de papel temático, 

verbos com três argumentos atribuem papel temático a todos, pois os argumentos estão 

presentes na sua grade argumental.  

 

 

 

 

                                                 
3 Há três tipos de movimento: movimento de núcleo, que move, por exemplo, o núcleo de um VP ou vP, que é 

igual a V, para T, o núcleo de um TP, a fim de que o verbo receba os traços formais do DP-sujeito, além de outras 

informações contidas no nó T, como Tempo, Aspecto, Modo; movimento A, ou de argumento, que move o 

argumento externo (ou interno, no caso de um verbo inacusativo) para a posição de especificador de TP, para que 

ele receba o caso nominativo e seus traços formais sejam checados; e o movimento A-Barra, que move qualquer 

sintagma para a posição de especificador de Complementizer Phrase – CP (Sintagma Complementizador), por 

razões não sintáticas (foco, ênfase, etc.). Há um movimento específico do tipo A-Barra, que se chama WH-

movement (movimento de sintagma QU- ou movimento de QU-). O movimento de QU- pode ser de dois tipos: 

longo e curto. O movimento curto de QU- é um movimento idêntico ao movimento A-Barra descrito. O movimento 

longo de QU- é um movimento A-Barra em dois ou mais estágios, ou seja, quando há encaixe de sentenças, e o 

sintagma QU- alça para o [Spec, CP] mais alto, passando pelos especificadores dos CPs mais baixos. 

 
4 Pro (prozinho) é uma categoria vazia que representa o DP não pronunciado. Há outras duas categorias vazias: 

PRO, que é conhecido como sujeito de infinitivo, por ser uma categoria vazia que ocupa apenas a posição de 

especificador de Infinitive Phrase – InfP (Sintagma Infinitivo); e trace (vestígio), que é deixado por um sintagma 

que é movido do seu lugar de origem. 



15 

 

2.6  SINTAGMAS PREPOSICIONAIS - PPS 

 

 

Sintagmas Preposicionais (Prepositional Phrases – PPs) são sintagmas cuja posição de 

núcleo é ocupada por uma preposição. Mas a chamada preposição, dependendo da língua, pode 

ocupar uma posição posterior ao seu complemento. De uma forma mais geral, as preposições 

podem ser tratadas como adposições e podem ocorrer antes ou depois do DP que acompanham, 

de acordo com a marcação paramétrica para a ordenação sintagmática. 

As adposições formam uma classe de palavras fechada, isto é, que não aceita facilmente 

inserções lexicais, e seus itens podem ser contados com facilidade. As adposições são 

conhecidas como palavras gramaticais, ou membros de categorias funcionais5, por não terem 

um conteúdo semântico muito bem definido6. Elas estabelecem uma relação entre o DP que 

regem e outro sintagma nominal ou verbal. 

Nas línguas, as preposições são as adposições mais comuns. Mas mesmo nesse 

subconjunto, há variações nas formas como ocorrem, segundo as regras sintáticas e 

morfológicas da língua. É o caso do português e do hebraico, línguas alvo dessa pesquisa.         

As duas línguas são preposicionais, mas as escolhas morfossintáticas para a ocorrência em cada 

uma delas são diferentes. A diferença mais notável é que o português tem suas preposições 

como palavras livres, enquanto o hebraico tem grande parte das suas preposições presas às 

palavras que lhe são complementos. 

 בבוקר (8)

      baboker 

      ba-boker 

      PREP.ART DEF-manhã 

      pela manhã 

 

                                                 
5 Também podem ser chamadas de palavras funcionais. Essas são terminologias de Tipologia e, daqui em diante, 

não utilizaremos mais elas, pois conflitam com o conceito, que será introduzido e discutido mais adiante, de 

preposição funcional da Teoria Gerativa, adotada para esse trabalho. 

 
6 Mais uma vez, essa pesquisa não se detém em questões referentes à Semântica Formal. Entretanto, dizer que o 

conteúdo semântico dessas palavras não é bem definido significa dizer que a denotação semântica delas não é um 

conjunto, mas uma função. 
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Além disso, o padrão morfológico das duas línguas é diferente em muitos aspectos, 

especialmente pelo fato de o hebraico ser uma língua de padrão não-linear7, enquanto o 

português é uma língua linear. 

 

escrever escrevente ser escrito escrita escreveu (3ps) 

 כתב כתב להיכתב כותב לכתב

Lixthov Kothev Lᵊhykathev Kᵉthav Kathav 

Quadro 1: Exemplos de palavras derivadas da raíz כתב; exemplos de aplicações de regras não-

lineares. 

 

A Gramática Gerativa faz distinção entre preposição funcional e preposição lexical, ou 

preposição predicadora. A distinção entre as duas é pautada em características sintáticas e só 

pode ser determinada com base em dados sintáticos sobre a natureza e as relações dos PPs que 

elas encabeçam. 

PPs podem ocupar duas posições na árvore sintática. Eles podem ser complemento em 

um sintagma verbal ou nominal, ou eles podem ser adjuntos, em um sintagma verbal ou 

nominal. 

 

 

Figura 2: Exemplos de árvores sintáticas simplificadas (até vP) nas quais se pode notar a 

posição ocupada pelo PP-complemento e pelo PP-adjunto. 

 

                                                 
7 Em poucas palavras, o padrão não linear é quando a aplicação de regras morfológicas, como a categorização, por 

exemplo, se dá de forma não linear (não em sequência linear pelo atachamento de novos morfemas). 
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Os PPs-complemento são demandas da grade argumental verbal (ou nominal) e, como 

tais, participam da atribuição de papéis temáticos desencadeada pelo verbo. A única atribuição 

sintática de suas preposições é o papel de atribuir Caso ao seu DP complemento. 

Os PPs encabeçados por preposições funcionais têm a função sintática de objeto do 

verbo e não são capazes de gerar, a partir deles mesmos, estruturas recursivas. Como 

são argumentos do verbo, existem para satisfazer a grade argumental dele, e o DP 

contido no PP recebe do próprio verbo o seu papel temático. Por outro lado, o DP de 

cada PP adjunto inserido na sentença receberá seu papel temático da preposição que 

o encabeça. (SOUZA, 2014, p. 62) 

 

Os PPs adjunto são sintagmas encaixados que não foram exigidos pela grade argumental 

e, por isso, têm autonomia na atribuição de Caso e papel temático a seu complemento e maior 

liberdade de ocorrência. Como a s-seleção e c-seleção de seu DP complemento são, nesse caso, 

realizadas pela preposição, as preposições que encabeçam os PPs-adjunto são chamadas 

predicadoras (ou lexicais). A maior liberdade de ocorrência permite inserções consecutivas de 

PPs-adjunto através do mecanismo de Recursividade. Os encaixes são limitados apenas pela 

memória de trabalho. 

 

Figura 3: Árvore sintática simplificada (até vP) exemplificando vários encaixes consecutivos 

de PPs-adjunto. 

 

Em resumo, essa é a diferença entre os dois tipos de preposição: preposições funcionais 

são núcleo de PPs complemento, responsáveis apenas pela atribuição de Caso (não atribuem 

papel temático); preposições predicadoras, ou lexicais, são núcleo de PPs adjunto, responsáveis 

tanto pela atribuição de Caso como pela atribuição de papel temático ao seu DP complemento. 
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O PP-adjunto é o que melhor parece servir à investigação aqui proposta por permitir 

encaixes independentes da grade argumental do verbo, sendo possível manipular com mais 

liberdade as sentenças. 

 

 

2.7  PROSÓDIA: ALÉM DO QUE SE PODE SEGMENTAR 

 

 

Prosody is a grab-bag of things that are hard to 

write with a string of symbols. (LADD, 2014, p. 74) 

 

Por certo tempo não se deu a devida importância ao estudo da prosódia nas pesquisas 

linguísticas e biolinguísticas. Havia quem defendesse que a prosódia era pouco mais que a 

coloração emocional da fala (cf. LENT, 2003), todos os fatos que não diziam respeito à 

linguagem enquanto estrutura e sistema (cf. MARTINET, 1991 apud BARBOSA, 2009). Mas 

prosódia é um grande envelope que engloba fatores linguísticos, como acentuação, entonação, 

ênfase e ritmo, além dos fatores paralinguísticos e extralinguísticos, como a emoção, por 

exemplo (cf. BARBOSA, 2009). 

A pesquisa em prosódia tem avançado muito nos últimos tempos (cf. LADD, 2014). Da 

mesma forma, as pesquisas que se inserem dentro do campo da linguística experimental têm 

investigado fenômenos prosódicos e contribuído para a área de pesquisa em prosódia (cf. 

NAME, 2008; LADD, 2014; NAME, SILVA, 2014). As metodologias experimentais permitem 

a coleta de dados prosódicos com maior direcionamento ao fenômeno a ser estudado. Além 

disso, o uso de programas cada vez mais precisos e autônomos (com muitos recursos) permite 

análises mais extensas e complexas. 

A prosódia é, de fato, um nível linguístico bastante difícil de definir, por envolver em 

seu domínio propriedades de níveis e estruturas diferentes. Wagner (2015) explica brevemente 

o que é prosódia definindo o que ela não é: 

A prosódia de uma sentença (utterance) pode ser caracterizada como todas as 

propriedades fonológicas e fonéticas que não são determinadas pela escolha das 

palavras e morfemas que [a sentença] contém, nem pela ordem linear deles [palavras 

e morfemas], mas por como eles [palavras e morfemas] se relacionam uns com os 

outros sintaticamente e semanticamente, pelo que a sentença é em seu background e 

em seu foreground, e pelo papel da sentença no discurso. (WAGNER, 2015, p. 2) 
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Prosódia é, então, é um nível do sistema linguístico, operante na interface Sensório 

Motora (S-M), que organiza a informação linguística em estrutura entonacional8. 

O maior desafio da análise prosódica, sob a teoria adotada nessa pesquisa, é lidar com 

o fruto da incidência de três interfaces. Justamente por operar na interface S-M, a prosódia 

trabalha com a informação sintática que vem de FLN. Sua operação se dá em conjunto com a 

operação dos demais níveis fonológicos. Por ser um nível interno à Fonologia, sofre a influência 

das limitações fonéticas, como por exemplo, a diferença nas frequências (Hz) das vogais, 

necessidade da manutenção da respiração etc. Além disso, a prosódia também computa 

informações da interpretação semântica e discursiva, o que significa a atuação da interface 

Conceitual-Intencional (C-I).  

Como o objetivo dessa pesquisa é tratar da relação entre prosódia e sintaxe, essa 

fundamentação teórica se aterá a questões mais pertinentes à interação entre elas, recorrendo a 

características e fenômenos das outras interações quando necessário. 

 

 

2.7.1  Estrutura 

 

 

Apesar de não ser segmental, a prosódia tem unidades. Suas unidades, no entanto, não 

são discretas, como as unidades dos outros níveis fonológicos. As unidades prosódicas, no que 

diz respeito à entonação, estão pautadas por propriedades do pitch. 

Pitch (F0) é o correlato psicofísico da frequência fundamental da fala, que é a medida 

das vibrações das ondas sonoras produzidas pelo aparelho fonador. A fala é, então, entre outros 

parâmetros acústicos, uma sequência de pitchs que, juntos, formam um contorno, chamado 

contorno de pitch, ou curva de pitch. O contorno entonacional é resultado da modulação da 

curva de pitch, através de picos de pitch e downsteps. Os picos de pitch, conhecidos como pitch 

accents (PA), são resultados do aumento da frequência fundamental (F0), que geram um pico 

no contorno entonacional. Os downsteps são os pitches sucessivamente mais baixos, que geram 

um declive no contorno entonacional. 

 

                                                 
8 Na literatura em português, encontramos muitas variações desse nome para denotar linha melódica do discurso 

linguístico. Optei por entonacional, ao invés de entoacional, que é o termo mais usado, por ser mais próximo ao 

termo em inglês utilizado na teoria prosódica que adoto. 
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Figura 4: Pitchtrack da gravação do sujeito 3 do experimento piloto (cf. capítulo 4). Aqui 

podemos observar um contorno entonacional e observar no detalhe um pitch accent e 

downsteps. 

 

As variações de pitch que desenham esse contorno é regulada pela prosódia, mas 

também sofre interferências de fatores paralinguísticos, tornando difícil determinar, apenas 

pela análise do contorno, se um pitch accent foi promovido por alguma demanda do sistema, 

como um alvo tonal9 alto, por exemplo; ou se foi resultado da interferência de algum fator 

paralinguístico, como ênfase, por exemplo. Qualquer modelo de fonologia entonacional admite 

essa interferência, o que confere ao contorno de pitch certo grau de plasticidade. Essa 

plasticidade impede que haja uma definição precisa e fixa das unidades entonacionais. 

Ladd (1988) afirma que há, em geral, duas tradições na descrição de contorno de pitch. 

Pode-se descrever o contorno de pitch como uma análise harmônica que se pauta quase 

exclusivamente nas propriedades acústicas ligadas ao fenômeno do pitch. Essa descrição 

modela F0 super-impondo formas fixas e declives que compõem o contorno. Para dar conta da 

variedade complexa dos contornos reais, a descrição estabelece domínios prosódicos de vários 

tamanhos. Outra forma tradicional de se descrever o contorno de pitch é por meio da análise 

linguística, que se pauta prioritariamente nas propriedades sistemáticas ligadas ao fenômeno 

pitch e nas informações linguísticas associadas a ele. Essa tradição de análise basicamente 

                                                 
9 Contornos de pitches podem ser analisados em termos de alvos tonais, alinhados às principais proeminências 

(T*) ou às fronteiras (T-; T%). Essa codificação é conhecida como ToBI. Esse tipo de análise auxilia a 

identificação de domínios prosódicos (cf. WAGNER, 2013). 

downsteps 

pitch accent 
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defende que o contorno de pitch pode ser descrito como uma sucessão estruturada de fenômenos 

linguísticos (cf. LADD, 1986; LADD 1988). 

Vale ressaltar que mesmo a tradição linguística utiliza medidas acústicas para analisar 

os contornos, pois se trata, substancialmente, de material acústico. Thorsen (1985, 1986) testou 

sentenças curtas coordenadas por conector ou por justaposição, para constituir parágrafos. A 

autora concluiu que se deve reconhecer uma hierarquia de unidades textuais, e que tendências 

ou formas de F0 em geral devem ser especificadas pelas unidades em cada nível na hierarquia. 

Liberman e Pierrehumbert (1984) pensam que além dessas relações de superposições de nível 

hierárquico, ainda há configuração de F0 do tipo direita-para-esquerda em cada nível. A grande 

diferença entre as duas tradições é que, nas teorias que seguem a tradição linguística, não há 

contornos gerais superimpostos às estruturas fonológicas. Para uma teoria linguística que 

concebe sintaxe anterior à fonologia na computação da linguagem, a tradição linguística é a 

mais adequada na análise dos contornos entonacionais.  

Antes de avançarmos a definição dos sintagmas entonacionais, há ainda dois conceitos 

necessários à compreensão dos fenômenos prosódicos apresentados na pesquisa. O primeiro é 

o conceito de declinação, uma das propriedades mais notórias do contorno de pitch. Em geral, 

a frequência de uma sentença atinge níveis mais altos no início de uma sentença e níveis mais 

baixos no final dela. Isso acontece para sentenças neutras assertivas. Em seu uso mais amplo, o 

conceito de declinação se refere a queda gradual das frequências de pitch em um contorno. 

Liberman e Pierrehumbert (1984) afirmam que a declinação (F0) surge da ocorrência repetida 

de downsteps em cada movimento acentual de pitch. Esse uso mais amplo engloba declinações 

internas a declinações de domínios linguísticos maiores. Segundo O’Shaughnessy e Allen 

(1983 apud LADD, 1988), sentenças extensas têm mais de um sintagma entonacional (cf. 

NESPOR, VOGEL, 1986; SELKIRK, 1995). Quando a declinação é ressetada no meio de uma 

sentença, ela não resseta completamente. O pitch não retorna à sua altura inicial. A esse 

fenômeno deu-se o nome de partial reset10. 

O segundo conceito é o de fronteira. Trata-se de um conceito bastante vago como 

veremos na seção seguinte, mas, em suma, fronteira é o final de um contorno entonacional. 

Pode ser de dois tipos: final ou de transição. Fronteiras de transição são fronteiras entre duas 

unidades prosódicas em um mesmo domínio. Fronteiras finais são fronteiras que fecham um 

domínio prosódico. Elas, em geral, podem ser diferenciadas por sua força, que remete à sua 

                                                 
10 Retornaremos a esse conceito na seção 2.2.1.1 
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percepção acústica, sendo que as fronteiras finais são sempre mais fortes que as fronteiras de 

transição. 

 

 

2.7.2  Sintagmas Entonacionais 

 

 

Ladd (1986, 1988) trabalhou intensamente para definir com mais clareza o conceito de 

Intonational Phrase – IP (Sintagma Entonacional) e seu papel no mapeamento da 

Recursividade pela Prosódia. O autor, nessas obras, afirma que há uma dificuldade na definição 

do conceito de IP devido à grande quantidade de diferentes tentativas de definição e à utilização, 

por todas elas, de termos vagos e mal delimitados.  

Ainda de acordo com o autor, a literatura traz definições para IP de duas naturezas: uma 

pautada na tradição da análise harmônica e a outra pautada na tradição linguística. Segundo 

Ladd (1986), Trager e Smith (1951), Hockett (1958), Halliday (1967), Lieberman (1967) e 

Pierrehumbert (1980) concordam com o fato de que os IPs i) são os maiores segmentos nos 

quais as sentenças são divididas estendendo-se de uma fronteira foneticamente definida à 

seguinte; ii) têm uma estrutura entonacional definível, incluindo – na maioria das versões – um 

único ponto mais proeminente; iii) são unidades fonológicas que devem, idealmente, 

corresponder, de forma minimamente compreensível, a elementos sintáticos ou do nível 

discursivo. 

A dificuldade central para a teoria é o status que ela confere às fronteiras prosódicas 

audíveis, que pontuam a continuidade da fala. Isso dificulta a concepção de uma definição 

simples e consistente para fronteira e um modelo simples e consistente para estrutura 

fonológica. Fronteira de sintagma é realizada foneticamente de várias formas, incluindo 

mudança de pitch e duração, e algumas vezes é acompanhada por cessamento na fonação (cf. 

LADD, 1986; DOWNING, 1970). 

O problema empírico com IPs é mais ou menos isso: pressupõe-se que IPs são 

delimitados por um fenômeno de fronteira, que é de alguma forma intuitivamente 

definido, mas também se pressupõe que IPs têm uma estrutura fonológica interna bem 

definida, e que corresponde à estrutura sintática de forma bem definida. (LADD, 

1986, p. 314)  

 

Ladd (1986) defende que ao assumirmos que proeminência prosódica é definida com 

relação ao restante do contorno de pitch, constituindo um núcleo, assumimos a existência de 

domínios entonacionais, já que núcleo é um terminal designativo de um domínio. Com isso em 
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mente, se torna plausível a ideia de que fronteiras audíveis estejam associadas a fronteiras 

abstratas de domínios. Frente a essa duplicidade de natureza, surgiu a hipótese, aderida por 

Ladd, de que há, na verdade, dois tipos de IPs: maiores e menores. Ainda há muita divergência 

entre os linguistas que aderem à essa hipótese, mas todos concordam que IPs menores têm um 

núcleo, e IPs maiores podem ser estabelecidos por pausas audíveis. Além disso, um IP maior 

pode consistir em um ou mais IPs menores. 

Em Ladd (1986), o autor decide ficar com os dois aspectos de IP, argumentando, na 

verdade, que há dois tipos de IP: um definido pela Fonética (baseado na Acústica) e outro 

definido pela Fonologia (baseado na Linguística). O autor chama o primeiro IP de Major Phrase 

– MP (Sintagma Maior) e o segundo de Tone Group – TG (Grupo Tonal). E diz que um TG 

contém unidades menores, que são chamadas de Pitch Accent – PA (Acento de Pitch). De forma 

semelhante, uma sentença pode conter mais de um MP. Esse nível resultante da concatenação 

de MPs é chamado de Utterance. 

 

 

 Figura 5: Estrutura dos IPs conforme proposto por Ladd (1986). 

 

Em resumo, MPs são IPs maiores que os TGs, e a concatenação de dois TGs resulta em 

um MP. MPs seriam maiores por terem características acústicas mais bem marcadas e fronteiras 

mais bem definidas. No entanto, o termo fronteira se apresenta de forma obscura, em se 

considerando critérios tradicionais como pausa e proeminência. A fronteira de um MP é mais 

bem definida se levarmos em consideração a declinação (LADD, 1986, 1988).  

Cada MP tem a sua própria declinação, e quando um novo MP é introduzido no discurso, 

a declinação recomeça (resets). Devemos, entretanto, quando analisamos um declination reset, 

levar em consideração que o MP tem um superdomínio – Utterance – com uma declinação 

própria, à qual a declinação de um MP está sujeita. É o que Ladd (1986, 1988) chama de partial 
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declination reset, ou seja, quando o reset não recomeça a declinação na mesma altura de pitch 

que a da declinação anterior. É isso que acontece quando um novo MP é introduzido dentro de 

um Utterance. 

 

 

Figura 6: Dois MPs com suas respectivas declinações (linhas finas) 

sujeitas à declinação de seu superdomínio (linha espessa). Aqui é 

possível notar o partial declination reset sofrido pelo segundo MP. 

 

O MP é estabelecido por pausas prosódicas audíveis, pausas organizadas ritmicamente, 

marcadas por silêncio e/ou prolongamento da sílaba pré-pausa, acompanhada, em muitos casos, 

por movimento adicional no pitch (tons de fronteira), que é o reset. O TG é apenas uma unidade 

estrutural na fonologia entonacional, o domínio dentro do qual um núcleo é definido. E as 

fronteiras entre TGs não precisam ser acompanhadas por características acústicas, sendo 

identificadas somente pela estrutura tonal. 

  

 

Figura 7: Estrutura do TG, conforme 

proposto por Ladd. (LADD, 1986, p.322) 
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Há de se levar em consideração, no entanto, quando pensando a estrutura hierárquica na 

prosódia, que há diferença entre mapeamento sintático e contorno, já que o contorno pode ser 

modificado por fatores de nível discursivo (contexto) e extralinguístico (pragmáticos). 

Tomando a hierarquia proposta por Selkirk (1986, p. 384, apud WAGNER, 2013, p. 7) 

e combinando com as modificações na arquitetura prosódica conforme proposta por Ladd 

(1986, 1988), temos a seguinte hierarquia prosódica: 

 

Hierarquia Prosódica 

 

(----------------------------------------------------------------------)  Utterance 

(-----------------------------------------)(---------------------------)  Major Phrase 

(--------------------)(-------------------)(---------------)(----------)  Tone Group 

(--------------------)(-------------------)(---------------)(----------)  Frase Fonológica 

(---------)(---------)(---------)(--------)(-------)(------)(------)(--)  Pitch Accent 

(---------)(---------)(---------)(--------)(-------)(------)(------)(--)  Palavra Prosódica 

(--)(-----)(-----)(--)(---------)(--)(---)(--)(----)(------)(------)(--)  Pés 

(--)(--)(--)(--)(--)(--)(--)(--)(--)(--)(--)(--)(--)(--)(--)(--)(--)(--)  Sílabas 

 

 

 

2.7.3  Mapeamento da sintaxe 

 

 

Seguir a concepção linguística mais recente de análise prosódica (cf. WAGNER, 2013; 

LADD, 2014) é entender que prosódia possui propriedades linguísticas, não sendo apenas 

composta por características e eventos paralinguísticos e extralinguísticos. Dentro do escopo da 

arquitetura da linguagem proposto pela Gramática Gerativa (HAUSER, CHOMSKY, FITCH, 

2002), a fonologia, e a prosódia, portanto, são responsáveis por mapear a informação sintática 

em conteúdo fonológico e prosódico. Ladd (1986) propõe que estrutura sintática deve ser 

mapeada em estrutura fonológica, entonacional e métrica. A evidência prosódica, no entanto, 

não é muito considerada quando se pensa em pista sintática, justamente pela maleabilidade das 

estruturas prosódicas. No entanto, Ladd (1986:321) defende que essa dupla natureza prosódica 

(acústica e linguística) não impede que haja uma estrutura prosódica subjacente mapeando a 

estrutura sintática. 

Propor uma estrutura de constituintes do tipo ilustrado é perfeitamente compatível 

com a concepção de que contornos entonacionais são uma sucessão de acentos tonais 

ou pitches, da mesma forma que propor uma estrutura de constituintes sintáticos é 

compatível com a concepção de que sentenças são uma sucessão de palavras. (LADD, 

1986, p. 321) 
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Wagner (2015) argumenta que, se há aspectos fonológicos sistematicamente refletindo 

a estrutura sintática de uma sentença, é possível inferir sobre a estrutura sintática com base em 

evidência fonológica. 

Nos estudos de aquisição, há uma hipótese conhecida como Bootstrapping Prosódico 

(Cf. MORGAN, DEMUTH, 1996; CHRISTOPHE et al., 1997). O bootstrapping é um 

desencadeamento de processo, seja de aquisição, seja de modo de operação, a partir de um 

recurso específico e limitado (cf. CORRÊA, 2008 apud SILVA, 2014). Logo, Bootstrapping 

Prosódico é o desencadeamento de um processo linguístico a partir de informação prosódica. 

A hipótese do Bootstrapping Prosódico é um modelo psicolinguístico de processamento 

que tem por hipótese a utilização de pistas prosódicas por parte das crianças durante o de 

desenvolvimento de linguagem. 

A terminação Bootstrapping Prosódico foi utilizada, pela primeira vez, por Gleitman 

& Wanner (1982). Segundo os autores, informações acústicas presentes no sinal da 

fala oferecem pistas que sinalizam fronteiras sintáticas. Nessa abordagem, a criança 

faz uso de tais pistas para acessar as unidades sintáticas que definem a estrutura das 

sentenças. Dessa forma, através de uma análise puramente acústica do sinal da fala, 

os infantes passam a perceber que fronteiras prosódicas coincidem, muitas vezes, com 

fronteiras sintáticas. (SILVA, 2014, p. 28) 

 

Porém, há estudos que sugerem que esse modelo não se aplica apenas à aquisição de 

linguagem. Ele pode ser aplicado ao processamento linguístico por falantes adultos (cf. GOUT, 

CHRISTOPHE, 2006; MILLOTTE et al., 2007; SILVA, 2009; ALVES, 2010; NAME, SILVA, 

2014; apud SILVA, 2014). O fraseamento prosódico e a organização dos sintagmas 

entonacionais refletem a estrutura sintática dos constituintes. A questão é como se dá essa 

relação com a sintaxe, para então se entender o que serve de bootstrapping. 

Um critério de determinação das frases prosódicas são os alvos tonais, que se alinham 

com a proeminência e/ou o final dos constituintes fonológicos. Sendo assim, o contorno de 

pitch pode ser analisado como uma sequência de alvos tonais. 

Fernandes-Svartman (2012) rodou uma série de experimentos linguísticos sob a 

hipótese de que, no português brasileiro, determinadas estruturas sintáticas, como as sentenças 

clivadas invertidas (reduzidas ou não) são mapeadas pela prosódia. A autora comparou a 

estrutura entonacional das sentenças neutras (assertivas sem foco sintático, clivagem ou tópico), 

que não possuem foco prosódico. Utilizando a análise dos alvos tonais, ela mostra que as 

sentenças neutras são marcadas por um acento tonal para cada palavra prosódica, enquanto as 

sentenças clivadas são marcadas por apenas um alvo tonal, correspondendo ao núcleo, que é 

seguido por uma queda tonal associada a um tom de transição. 

 



27 

 

(9a) A mulher que quebrou o braço. 

[[(A muLHER)ω]ϕ[(que queBROU)ω(o BRAço)ω]ϕ]I11. – SENTENÇA NEUTRA 

             |       |           |              |     

                 L*+H      L*+H       H*+L      L%12 

 

(9b) O homem que contava histórias. 

[[(A muLHER)ω]ϕ[(que queBROU)ω(o BRAço)ω]ϕ]I. – SENTENÇA CLIVADA 

            |           |                 | 

                L*+H   L-                                        L% 

 

A desambiguação de sentenças como essas só é possível, sem o apoio de outros 

contextos, através do contorno intoacional (cf. RIBEIRO et al., 2015). Muitos outros 

experimentos testaram essa capacidade da estrutura prosódica desambiguar a estrutura sintática 

e é sempre o caso de um bootstrapping, seja por força de fronteira (LADD, 1988), ou retração 

de acento (cf. GRAVINA, FERNANDES-SVARTMAN, 2013), ou hierarquia (cf. PRUIT, 

ROELOFSEN, 2013), entre outros fenômenos. 

A presente pesquisa não trata diretamente de desambiguação prosódica, porque, dada a 

tarefa de leitura que propusemos, com input escrito, não seria possível controlar quais 

realizações prosódicas seriam esperadas. Entretanto, com um estímulo auditivo seria possível 

fazer um teste que tratasse de desambiguação, já que aposição por coordenação não exige a 

priori uma conjunção. A ausência da conjunção tornaria a sentença linearmente equivalente à 

sentença com aposição por encaixe, cabendo apenas à prosódia a desambiguação. 

 

 

2.7.3.1  Recursividade e prosódia 

 

 

Há divergências quanto a considerar que a prosódia também tem propriedades 

recursivas. Essas divergências são resultado das muitas definições possíveis para prosódia. Há 

modelos de análise que entendem a divisão em IPs como um simples processo linear de 

                                                 
11 ()ω é o símbolo utilizado para demarcar palavra prosódica; []ϕ é o símbolo usado para frase fonológica; []I é o 

símbolo usado para sintagma entonacional. Esse sistema de símbolos foi utilizado por Fernandes-Svartman (2012). 

 
12 Esses códigos seguem a codificação ToBI, descrita na nota 9, acrescidas de informação sobre o tipo de tom: alto 

(H) ou baixo (L). 



28 

 

segmentação, que não comportam a hipótese da recursividade na prosódia. É o caso da Strict 

Layer Hypothesis – SLH (Hipótese da Camada Rígida), proposta por Nespor e Voegel (1986). 

Esse postulado diz que, apesar de haver uma estrutura hierárquica na prosódia, uma unidade 

em qualquer nível não pode ser composta de nada além de unidades do nível imediatamente 

abaixo. 

Muitos estudos, porém, argumentam contra essa hipótese. Cooper e Sorensen (1981) 

testaram as realizações prosódicas de sentenças com encaixe de sentenças parentéticas, 

sentenças como a que se vê a seguir. 

(10a) || A Rita || de quem eu particularmente não gosto || está saindo com o Bruno || 

Eles observaram que, excluindo o som da sentença parentética, o som da sentença 

principal era perfeito, como se a sentença comentário nunca tivesse existido. Esse experimento 

foi replicado por Kutik et al. (1983), que encontraram resultados similares. Isso parece ser uma 

evidência de que as duas partes da sentença principal constituem um único domínio fonológico, 

o qual recebeu um outro domínio fonológico encaixado. 

(10b) [MP A Rita [MP de quem eu particularmente não gosto] está saindo com o Bruno]. 

Ladd (1986) mostra que outra evidência contra a SLH parece estar na ocorrência de 

fronteiras de transição e fronteiras finais. Sob uma perspectiva de segmentação linear dos IPs, 

fronteiras de transição ( | ) acontecem entre IPs de meio de sentença, enquanto fronteiras finais 

( || ) acontecem a IPs de final de sentença. Uma análise mais detalhada mostra que a ocorrência 

dessas fronteiras não está apenas ligada à localidade, mas à completude sintática da sentença 

até a fronteira. Vejamos os exemplos: 

(11a) || Minha irmã | que está em Nova York | estuda biomedicina ||. 

(11b) || Falei hoje com a minha irmã || que está em Nova York ||. 

Se a fronteira não pode ser determinada apenas pela localidade, ela não está baseada 

apenas em uma propriedade do MP. Juntando as propriedades lineares e sintáticas, podemos 

dizer que fronteiras de transição são usadas quando um ou mais MPs são deixados abertos e, 

fronteiras finais, quando um ou mais MPs são deixados fechados. 

Outra evidência para dependência além das fronteiras, dessa vez entre domínios 

adjacentes, é o que se chama de declinação dentro da declinação – superdomínio. O IP é o 

domínio da declinação, e a declinação é resetada a cada fronteira de IP. Mas esses resets não 

são independentes. O pitch parece declinar através de domínios maiores que o IP. Então resets 

que acontecem dentro desses superdomínios estão sujeitos à declinação desse superdomínio. 

Contudo, o superdomínio parece ser não necessariamente um Utterance, podendo ser também 
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um domínio intermediário resultante de uma hierarquia entre os MPs. Esse tipo de recursão 

também se aplica a TG dentro de MPs. 

 

 

Figura 8: Exemplos de recursividade na estrutura de IPs. À esquerda, 

superdomínio x resultado da concatenação de dois MPs, projetando 

Utterance. À direita, TG com adjunção de MP. Ambas as figuras foram 

retiradas de Ladd (1986, p. 328 e 332). 

 

A possibilidade de analisar estrutura entonacional como recursiva tem implicações 

importantes para a análise do mapeamento da sintaxe pela prosódia. Na teoria tradicional, esse 

mapeamento é bem variável já que estrutura entonacional seria afetada por uma série de outros 

fatores não sintáticos.  

A recursividade prosódica, como proposta por Ladd (1986, 1988), é um MP dentro de 

outro MP ou de um TG; ou um TG dentro de outro TG; não havendo, portanto, ambiente para 

reset, no caso de recursividade em TG. Assim, ela pode ser testada pela análise de declination 

reset, ou partial declination reset, através da medição de pitch de sentenças com estrutura 

recursiva em oposição a sentenças com estrutura coordenada. 

Dada a hierarquia proposta, um sintagma preposicional encaixado corresponderia a um 

TG, encaixado dentro de outro TG (que corresponde a vP). No caso de PPs coordenados, trataria 

de um MP (já que entraria para o domínio de outra sentença, apresentando fronteira 

acusticamente definida), aposicionado a outro MP (correspondente à sentença principal). 

 

 

2.8  PSICOLINGUÍSTICA EXPERIMENTAL: PROCESSAMENTO DE SENTENÇA 

 

 

A Psicolinguística Experimental é uma área que trabalha com dados comportamentais 

em resposta a estímulos linguísticos. Esses dados comportamentais podem corresponder ao 
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processamento de dados linguísticos de naturezas diferentes, levando em consideração também 

outros fatores como frequência, por exemplo, dependendo do tipo de experimento. Em geral, 

há uma estimulação linguística e uma resposta do sujeito a essa estimulação. A Psicolinguística 

Experimental analisa essa resposta, que, sendo proveniente de um experimento bem elaborado, 

traz pistas do processamento linguístico. 

A Psicolinguística Experimental tem contribuído significativamente para a investigação 

acerca do processamento das línguas naturais e, consequentemente, da faculdade da linguagem, 

o que se mostra relevante, diante de uma teoria linguística que busca entender e explicar o 

funcionamento desta faculdade. Uma de suas áreas de interesse é o Processamento de 

Sentenças. Essa área está interessada em compreender como o estímulo linguístico em forma 

de frase pode ser compreendido. Nas palavras de Maia (2001): 

A subárea da Psicolinguística conhecida como Processamento de Frases constitui um 

campo de pesquisas extremamente produtivo, embora ainda relativamente pouco 

praticado no Brasil. O objetivo central das teorias de processamento de frases é o de 

identificar os procedimentos psicologicamente reais que colocamos em jogo ao 

produzir e compreender frases. (MAIA, 2001, p. 1) 

 

O processamento seria desencadeado por um analisador sintático, ou parser, um 

mecanismo que identificaria os constituintes oracionais, suas relações hierárquicas e como 

esses constituintes oracionais são utilizados no processo de compreensão da sentença. 

O objetivo principal das teorias que trabalham com Processamento de Sentença é 

mostrar o funcionamento do parser. Apesar desse denominador comum, há variadas propostas 

de modelos de processamento, especialmente desde a década de 80. Mas existem três tradições 

principais para analisar o processamento. 

Uma das correntes do Processamento de Sentença é o Processamento Serial. De acordo 

com esse modelo, o parser só computa a análise linguística, informações sintáticas essenciais, 

mantidas até que sejam contraditas por outro marcador sintático. Há uma busca por Estratégias 

Sintáticas Primárias, isto é, imediatas. Nesse quadro (FRAZIER, CLIFTON JR., 1996), a 

estratégia cognitiva básica é a concatenação imediata verbo-complemento, conhecida como 

Aposição Mínima (Minimal Attachment). 

Outra proposta de Processamento de Sentença, que se opõe à primeira, é chamada de 

Processamento Paralelo. De acordo com essa hipótese, o parser identificaria os marcadores 

relativos às informações sintáticas, semânticas e contextuais, em paralelo. As análises ficariam 

em aberto até o final do processamento. O Processamento Paralelo converge com os 

fundamentos cognitivos conexionistas. 
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Um terceiro modelo de Processamento de Sentença é o Processamento 

Incrementacional (ou Incremental), que, de certo modo, está a meio caminho entre os outros 

dois modelos. O processamento se daria a cada novo marcador lexical, conforme as 

informações linguísticas vão surgindo, mas tendo como base a busca pelas operações sintáticas. 

É um modelo que não se contradiz com a Modularidade. Rodrigues (2012) menciona uma série 

de pesquisas psicolinguísticas recentes que trazem evidências para um modelo 

incrementacional e diz ainda que 

Há um conjunto expressivo de evidências de que os ouvintes reconhecem palavras e 

analisam e compreendem sentenças de forma incremental. Pesquisas sobre esses 

efeitos indicam que o mecanismo de parsing realiza uma análise automática do 

material linguístico à medida que este vai sendo disponibilizado. (RODRIGUES, 

2012, p. 3) 

 

 Como se pode entender, os modelos serial e incrementacional de processamento de 

sentença são compatíveis com a derivação sintática proposta pela Gramática Gerativa. E é dessa 

maneira que me posiciono, abrindo possibilidade para os dois. 
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3  EXPERIMENTOS 

 

 

Durante a pesquisa, foram rodados três experimentos, sendo um piloto, um experimento 

em português do Brasil (PB) e um experimento em hebraico. Os experimentos, seus materiais, 

metodologias, predições e resultados serão descritos a seguir. 

 

 

3.1  PILOTO 

 

 

Iniciei com um experimento piloto em PB, a fim de testar a metodologia escolhida e 

fazer os ajustes necessários. Trata-se de um experimento psicolinguístico de leitura, no qual o 

sujeito experimental lê sentenças mostradas na tela de um computador. As leituras foram 

gravadas por um iPad e analisadas no programa de análise acústica Praat. O que se buscava 

eram pistas prosódicas para o mecanismo de coordenação e para o mecanismo de recursividade. 

Os resultados foram satisfatórios, mas apontaram para alguns problemas de design, que foram 

corrigidos para o experimento. 

 

 

3.1.1  Hipóteses 

 

 

Entre as hipóteses adotadas para essa pesquisa, a principal é a de que a prosódia mapeia 

a sintaxe em conteúdo fonológico, ou seja, a prosódia se utiliza de pistas acústicas para marcar 

mecanismos e processos sintáticos. Partindo dessa hipótese, assumo que esse mapeamento deve 

resolver, de alguma forma, questões sintáticas como o mecanismo de recursividade e o processo 

de coordenação. 
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3.1.2  Variáveis 

 

 

A variável independente para esse experimento diz respeito ao tipo de encaixe dos PPs 

nas sentenças. Temos, então, dois níveis: 

i) Recursividade – PPs-adjuntos são encaixados de forma recursiva em [vP]: 

(10) A Maria comeu bolo [no balcão [na cozinha [no restaurante]]] 

ii) Coordenação – PPs-adjunto são encaixados de forma coordenada, através da 

conjunção e: 

(11) A Maria comeu bolo [no balcão] e [na cozinha] e [no restaurante]. 

Decidi marcar a coordenação com a conjunção para que não houvesse dúvida de que se 

tratava de um encaixe coordenado, já que o encaixe recursivo é representado, na escrita, pela 

justaposição. O uso de vírgulas poderia levar a dois erros de leitura. O primeiro erro seria achar 

que as frases com encaixe recursivo seriam, na verdade, frases com encaixes coordenados dos 

quais as vírgulas teriam sido retiradas (por erro de digitação ou propositadamente). Esse 

comentário aconteceu por parte de um voluntário, mesmo não tendo sido usada vírgula nos 

estímulos ou distratores. O segundo erro seria a leitura das sentenças coordenadas sofrerem uma 

alteração na sua prosódia, que é o que se buscava, para uma leitura de lista, com os três PPs 

encaixados por enumeração. Para evitar esses erros, decidi marcar a coordenação com a 

conjunção e., que traduz a adição de uma ideia. 

A variável dependente se refere à realização prosódica selecionada pelo voluntário para 

cada uma das condições. Portanto, com dois níveis: 

i) Sem reset – referente a um único MP, ou seja, sem a presença de fronteiras 

acusticamente marcadas por reset. Ex.: 

 

 

   Figura 9: Curva de pitch de sentença com subordinação; 

   sem declination reset, o que marca a estrutura recursiva. 

   (LADD, 1986, p. 321). 
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ii) Com reset parcial – mais de um MP, ou seja, presença de fronteiras acusticamente 

marcadas por reset parcial. Ex.: 

 

 

Figura 10: Curva de pitch de sentença com coordenação; declination 

reset representado por linhas pontilhadas. (LADD, 1986, p. 326) 

 

 

3.1.3  Materiais 

 

 

Elaboramos dezesseis pares de sentenças-estímulo, cada par com uma sentença referente 

a cada uma das duas condições. Além dessas, elaboramos dez a onze sentenças para cada um 

dos três grupos de distratores: i) distratores recursivos – com encaixes recursivos diferentes dos 

encaixes de PPs-adjuntos a vP das condições experimentais; ii) distratores coordedados – com 

coordenação de elementos diferentes de PPs; e iii) distratores com subordinação de sentenças. 

 

 

ESTÍMULOS 

 

CONDIÇÃO 

RECURSIVIDADE 

 

O síndico largou os papéis na gaveta no armário na portaria 

 

CONDIÇÃO 

COORDENAÇÃO 

 

O síndico largou os papéis na gaveta e no armário e na portaria 

 

 

DISTRATORES 

 

ESTRUTURA 

RECURSIVA 

 

O síndico largou os papéis da reunião extraordinária em casa 

 

ESTRUTURA 

COORDENADA 

 

O síndico largou os papéis e as canetas na gaveta hoje 

 

ESTRUTURA 

SUBORDINADA 

 

O síndico largou os papéis que usaria na assembleia do prédio 

 

Quadro 2: Sentenças experimentais e distratoras utilizadas nos experimentos em português. 
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3.1.4  Metodologia 

 

 

Um programa de estimulação linguística foi elaborado na plataforma E-Prime 2.0. 

Primeiro eram apresentadas telas com instruções sobre a tarefa que o sujeito experimental 

deveria realizar e sobre como fazer o teste. Cada tela de instrução era passada adiante por meio 

do comando barra de espaço do teclado. 

Cada ciclo de estimulação linguística era iniciado por uma cruz de fixação exposta por 

500 ms. Em seguida, aparecia uma tela com uma sentença inteira, que o sujeito deveria ler em 

voz alta e de forma bem natural. Após a leitura, o sujeito deveria apertar a barra de espaço, e 

então era exibida uma tela blank (tela vazia) por 100 ms. Todas as telas tinham fundo preto e 

fonte Arial tamanho 28 na cor branca. Todo o experimento foi programado e rodado em um 

laptop Dell Core i5, com Windows 8, com tela LED de 14”. 

 

 

Figura 11: Esquema da sequência de telas usadas na programação. 

 

O sujeito experimental era posicionado na frente da tela do laptop e instruído pelo 

experimentador. Em seguida, era realizado um treinamento com 14 ciclos, como o ciclo 

experimental aqui descrito, e com sentenças que contemplavam cada condição e cada grupo de 

distratores. 
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Após o treinamento, não restando dúvida ao sujeito, o teste era iniciado. Todas as 

leituras foram gravadas com um iPad (Apple, iPad 4, iOS 8.1.1), por meio do aplicativo de 

gravação Recorder Plus HD (Turbokey Studio – http://turbokey.dyndns.org). O iPad era 

posicionado ao lado do computador, ficava com a tela desligada e coberta pela capa. O teste era 

composto por 64 ciclos (conforme programação exemplificada na ilustração, a partir da cruz de 

fixação), sendo a metade constituída por sentenças das condições experimentais (32 ciclos com 

sentenças experimentais e 32 ciclos com sentenças distratoras).  Todas as sentenças, estímulos 

e distratores juntos, eram rigorosamente aleatorizadas pela programação de estimulação, 

gerando uma nova sequência de estimulação a cada novo sujeito experimental. Foram gravados 

os dados de dezenove participantes, jovens graduandos da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. 

 

 

3.1.5  Predições 

 

 

Quanto às predições, tenho a de que a pista prosódica para um encaixe recursivo é a 

ausência de fronteira acústica entre o elemento encaixado e a sentença, ou seja, a ausência de 

reset. Logo, também tenho a predição de que a pista prosódica para coordenação é a presença 

de fronteira acústica entre o elemento coordenado e a sentença inicial, ou seja, a presença de 

reset parcial. 

 

 

3.1.6  Resultados 

 

 

O experimento foi aplicado em dezenove sujeitos. As gravações foram inseridas na 

plataforma Praat: Doing Phonetics by Computer (de Paul Boersma e David Weenink), a partir 

da qual foi possível gerar as curvas de pitch referentes às leituras dos estímulos por cada 

voluntário. Usei um range médio de 225Hz para mulheres (75Hz a 300Hz) e de 125Hz para 

homens (75Hz a 200Hz). Cada curva foi analisada quanto à sua declinação, pausa e 

proeminência, além de, quando necessária, quanto à duração dos segmentos. Oito dos sujeitos 
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foram descartados por mal desempenho na tarefa proposta13. As sentenças que apresentaram 

erro de leitura14 foram excluídas da análise. Ficamos com um total de 350 sentenças. Os 

resultados da ocorrência de reset por condição experimental são mostrados no gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 1: Porcentagem de sentenças por condição, distribuídas segundo a ocorrência 

de reset parcial. 

 

 

Dos 175 dados com estrutura recursiva, 100 apresentaram reset parcial (57,14%), 

enquanto 75 não apresentaram reset (42,86%). Por outro lado, dos 175 dados com estrutura 

coordenada, 173 apresentaram reset (98,86%), enquanto apenas dois dados não apresentaram 

reset (1,14%). 

 

 

 

 

                                                 
13 Os sujeitos descartados apresentaram mais de 15% de erros. Os erros levados em consideração foram: gaguejos; 

troca de palavras; troca de preposições; inserções ou apagamentos de palavras, entre elas conjunções; pausa muito 

longa entre segmentos; leitura excessivamente artificial. 

 
14 Os erros mencionados na nota anterior, porém vindos de falantes que acertaram mais de 85% da tarefa. 
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3.1.7  Análise e discussão 

 

 

Os resultados mostram que as hipóteses desta pesquisa parecem se confirmar, ainda que 

não categoricamente, pelo fato de as condições terem apresentado resultados diferentes. Quase 

99% das sentenças com encaixes coordenados apresentaram reset, enquanto apenas 57,14% das 

sentenças com encaixe recursivo apresentaram reset. Apenas 1,14% das sentenças com 

encaixes coordenados foi realizado sem o reset, enquanto quase 43% das sentenças com 

encaixes recursivos foram realizados sem o reset. Essas diferenças demonstram que há 

estruturas prosódicas distintas para as estruturas sintáticas de cada uma das condições. 

O que se pode ver no gráfico é que, como 98,86% das sentenças coordenadas 

apresentaram reset, a predição de que o reset parcial seria uma pista prosódica para coordenação 

se mostra procedente. 

A predição sobre a ausência de reset ser uma pista prosódica para estrutura sintática 

recursiva, por outro lado, parece não se sustentar, diante dos 57,14% de sentenças recursivas 

que apresentaram reset parcial. Há, entretanto, um problema maior que parece ser a justificativa 

desse resultado: muitos erros na performance da tarefa. Muitos sujeitos foram descartados, e 

muitas sentenças dos sujeitos analisados foram também descartadas por apresentarem erros de 

leitura. É bem possível que o treinamento tenha sido curto ou com falha na sua elaboração. 

O objetivo desse teste-piloto era principalmente avaliar a metodologia que deveria ser 

aplicada. Percebi que uma tarefa de leitura em que se pede leitura próxima à fala natural de 

sentenças com estruturas complexas, como as sentenças experimentais propostas, exige um 

treinamento mais elaborado. 

 

 

3.2  EXPERIMENTO DE LEITURA EM PORTUGUÊS 

 

 

Frente aos resultados do experimento piloto, aplicamos o mesmo experimento, mudando 

parcialmente as instruções e alterando completamente o treinamento. Para esse experimento, 

foi elaborado um vídeo de treinamento, composto por três partes: uma parte com cenas, 

sentenças escritas e áudios de sentenças; uma parte com cenas e sentenças escritas; e uma parte 

com apenas sentenças escritas. Além das instruções e treinamento, nada foi alterado com 

relação ao experimento anterior. 
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3.2.1  Materiais, hipóteses, variáveis e  predições 

 

 

Como o problema parecia estar apenas no treinamento, os materiais, as hipóteses, as 

variáveis e as predições continuaram os mesmos. Assim, relembrando, as variáveis 

independentes eram respectivas às duas condições experimentais – recursividade e 

coordenação; e as variáveis dependentes, à realização prosódica das sentenças – com reset 

parcial e sem reset. 

 

 

3.2.2  Metodologia 

 

 

A programação de estimulação linguística do teste e os equipamentos utilizados foram 

os mesmos do experimento piloto, tendo em vista, mais uma vez, que apenas o treinamento e 

as instruções é que pareciam ser inadequados.  

 

 

Figura 12: Esquema da sequência de telas usadas na programação desse experimento, com o 

treinamento em vídeo incorporado no programa elaborado através da plataforma E-Prime. 
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Quanto às instruções, alteramos a tarefa de leitura em voz alta uma vez para cada 

sentença para leitura em voz alta duas vezes para cada sentença. Além disso, o sujeito era 

instruído a interromper a tarefa e retomar a leitura do início da frase caso notasse que havia 

cometido algum erro durante a leitura, como troca de letra ou gaguejo. 

Para o treinamento, foi elaborado um vídeo de aproximadamente dez minutos, com a 

atuação de um assistente. O vídeo foi organizado em três partes. A primeira parte do vídeo 

consistia na apresentação de doze cenas que apresentavam um personagem realizando uma ou 

mais ações. Cada cena era seguida de uma frase-comentário escrita na tela (fundo preto, fonte 

Arial, tamanho 28 e cor branca). Nessa parte do treinamento, as frases-comentário eram 

acompanhadas de um áudio com a leitura da frase na tela. Todos os áudios foram gravados 

previamente por mim. As cenas foram criadas de maneira que as frases-comentário 

contemplassem as condições experimentais e os grupos de distratores. As frases-comentário 

eram estruturalmente equivalentes aos estímulos experimentais (frases com PPs-adjunto 

recursivos e frases com PPs-adjunto coordenados) e por frases equivalentes às três categorias 

de distratoras (recursivas, coordenadas e subordinadas). 

O objetivo dessa parte do treinamento era demonstrar o que se esperava quando era 

pedido uma leitura próxima à fala natural. No experimento piloto, muitas leituras eram feitas 

de forma bastante artificial, o que prejudicava a análise prosódica. As cenas ajudavam a 

contextualizar as sentenças, de forma que a leitura se tornava menos mecânica em um primeiro 

momento. Para que não houvesse bias, as cenas que correspondiam a sentenças distratoras eram 

em maior número e mais extensas. 

 

 

Figura 13: Imagens retiradas de cenas apresentadas na primeira seção do vídeo. Na tela preta 

superior, lê-se a frase O homem deitou na cama no chão na sala. Na tela preta inferior, lê-se a 

frase O homem lavou as mãos e o rosto. Os ícones de som foram incluídos na figura elaborada 

acima para representar o áudio que era tocado junto às telas. No vídeo de treinamento os ícones 

não apareciam.  
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A segunda parte do vídeo era um treinamento, que contemplava parcialmente a tarefa 

que seria exigida do sujeito no teste. Nessa seção do treinamento, o sujeito era convocado a ler 

as frases-comentário, que, dessa vez, não eram acompanhadas de áudio. O sujeito tinha ainda o 

apoio dos contextos proporcionado por nove cenas. Após cada cena, de forma semelhante à 

primeira parte do vídeo, aparecia uma frase na tela do laptop, mas, dessa vez, o sujeito era 

instruído a fim de que as leituras fossem realizadas por ele mesmo. Também nessa parte do 

treinamento, foram utilizadas frases correspondentes às duas categorias de estímulos e às três 

categorias de distratores. 

 

 

Figura 14: Imagens retiradas de cenas apresentadas na segunda seção do vídeo. Na tela preta 

superior, lê-se a frase A cadela latiu para a porta porque ouviu um barulho. Na tela preta 

inferior, lê-se a frase A cadela escondeu os brinquedos nas almofadas e no sofá e na sala. Não 

havia som acompanhando as telas de leitura. 

 

Em seguida, começava a terceira parte do vídeo, que consistia na apresentação 

sequencial de telas, cada qual com uma frase, que o sujeito deveria ler em voz alta. Foram 

elaboradas cinco frases para essa parte do treinamento, cada qual pertencente a uma das 

categorias de estímulos ou de distratores, todos pseudoaleatorizados. As frases eram 

apresentadas em tela de fundo preto, com fonte Arial, tamanho 28, na cor branca, seguindo o 

padrão de apresentação das frases comentário. Nesse momento o sujeito era alertado de que 

essa seção do treinamento correspondia a uma tarefa idêntica à do teste do qual ele estava 

prestes a participar. O sujeito era já orientado a ler cada frase duas vezes. As sentenças ficavam 

de cinco a sete segundos na tela, de acordo com o tamanho da frase. 
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Figura 15: Imagens retiradas das telas apresentadas na terceira seção do vídeo. Na tela da 

esquerda, lê-se a frase A gata subiu no telhado da casa ontem. Na tela do meio, lê-se a frase A 

mulher arrumou as roupas na mala no sofá no hotel. E na tela da direita, lê-se a frase A menina 

guardou o casaco e o sapato no armário. Para essa seção, não havia som nem cenas 

acompanhando as telas de leitura. 

 

Após o treinamento, caso o sujeito já se sentisse familiarizado com a tarefa, dava-se 

início ao teste. Foram gravados, para esse experimento, 22 voluntários, novamente jovens 

graduandos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

 

3.2.3  Resultados 

 

 

As gravações dos vinte e dois sujeitos foram inseridas na plataforma Praat, a partir da 

qual foi possível gerar as curvas de pitch referentes às leituras de cada estímulo para cada 

sujeito. Foi usado um range médio de 225Hz para mulheres (75Hz a 300Hz) e de 125Hz para 

homens (75Hz a 200Hz). Cada curva foi analisada quanto à sua declinação, pausa e 

proeminência, além da duração dos segmentos, quando necessária. Apenas três dos sujeitos 

foram descartados por mal desempenho na tarefa. As sentenças que apresentaram erro de leitura 

foram descartadas da análise. Os dados utilizados foram, portanto, 580 sentenças. 

As ocorrências de declination reset foram contadas para cada condição. E as 

porcentagens de sentenças em cada condição, segundo a ocorrência ou não ocorrência de reset, 

foram calculadas e podem ser observadas na tabela a seguir. 
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Condição Experimental Ocorrência de reset Número de Sentenças Porcentagem 

Sentenças Recursivas 
Sem reset 219 75,52% 

Com reset 71 24,48% 

  TOTAL = 290  

Sentenças Coordenadas 
Sem reset 10 3,45% 

Com reset 280 96,55% 

  TOTAL = 290  

Tabela 1: Distribuição dos dados por condição e ocorrência ou ausência de reset, com os 

números totais e os cálculos das porcentagens. 

 

 

Os dados foram submetidos a tratamento estatístico através do programa de cálculo 

estatístico SPSS Statistics (IBM,Corp., 2011). O cálculo estatístico adotado foi Cross 

Tabulation, com cálculo Chi-Square e Phi, de Phi or Cramer’s V.O cálculo de Chi-Square 

gerou um p-valor menos que 0,001 para o cruzamento das duas variáveis. Já a medida de Phi15 

gerou um valor de 0,737.  

Os resultados estatísticos podem ser observados nos gráficos a seguir. 

 

 

Gráfico 2: Gráfico com o número de sentenças que apresentaram e que não 

apresentaram reset, distribuídas por condição. 

 

 

Como pode ser observado no gráfico, 219 frases com encaixes recursivos não 

apresentaram reset, enquanto apenas 10 frases com sentenças coordenadas apresentaram suas 

                                                 
15 A medida Cramers’ V é utilizada em cruzamentos maiores que o cruzamento 2x2 desse experimento. 
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realizações prosódicas sem reset. Da mesma forma, as sentenças coordenadas que apresentaram 

reset parcial somaram 280, enquanto apenas 71 sentenças recursivas apresentaram reset parcial. 

Essa diferença na realização prosódica das duas condições se mostrou significativa no 

tratamento estatístico. 

Também foram analisados e contados os locais de ocorrência dos resets nas sentenças 

que apresentaram reset. Foram previstos sete lugares possíveis, segundo os quais os dados 

foram distribuídos, de acordo com as realizações encontradas, na tabela abaixo. 

 

Condição 

Experimental 

Local de ocorrência 

do reset 
Número de Sentenças Porcentagem 

Sentenças  

Recursivas 

Reset no PP1 0 0% 

Reset no PP2 0 0% 

Reset no PP3 0 0% 

Resets nos PPs 1 e 2 3 4,22% 

Resets nos PPs 2 e 3 23 32,39% 

Resets nos PPs 1 e 3 3 4,22% 

Resets nos PPs 1, 2 e 3 42 59,15% 

  TOTAL = 71  

Sentenças 

Coordenadas 

Reset no PP1 0 0% 

Reset no PP2 0 0% 

Reset no PP3 2 0,71% 

Resets nos PPs 1 e 2 0 0% 

Resets nos PPs 2 e 3 188 67,14% 

Resets nos PPs 1 e 3 7 2,5% 

Resets nos PPs 1, 2 e 3 83 29,64% 

  TOTAL = 280  

Tabela 2: Distribuição dos dados por condição e local de ocorrência dos resets, com os números 

totais e os cálculos das porcentagens. Os totais nessa tabela são referentes aos números de 

sentenças que apresentaram reset em cada condição experimental. Os locais com mais de um 

PP representam realizações de mais de um reset em uma mesma sentença. 

 

 

A contagem demonstrada na tabela apontou uma tendência maior de realização de resets  

em dois locais específicos: dos 351, 211 casos com ocorrência de resets (referentes às duas 

condições experimentais) apresentaram resets nos PPs 2 e 3, PPs que seguiam a conjunção 

coordenativa, representando uma tendência de 60,1% das ocorrências; e 125 casos 

apresentaram resets nos PPs 1, 2 e 3, ou seja, em todos os PPs encaixados na sentença, 

significando uma tendência de 35,6% , os dados com resets nos locais de maior ocorrência de 

resets (nas linhas mais escuras da tabela anterior) foram submetidos a tratamento estatístico.   

O cálculo estatístico e o programa utilizados foram os mesmos do cálculo anterior, e os 

resultados podem ser observados nas tabelas a seguir. 
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O cálculo de Chi-Square gerou um p-valor menor que 0,001 para o cruzamento das duas 

variáveis. Já a medida de Phi16 gerou um valor negativo de 0,278.  

No gráfico seguinte, apresento o resumo dos resultados quanto a essa segunda medida. 

 

 

Gráfico 3: Gráfico com o número de sentenças que apresentaram reset em um 

dos dois lugares de maior ocorrência, distribuídas por condição. 

 

 

Como pode ser observado no gráfico, em 188 frases com encaixes coordenados houve 

resets nos PPs imediatamente seguintes à conjunção coordenativa (67,14% das sentenças 

coordenadas que apresentaram reset), enquanto houve em apenas 23 frases com encaixes 

recursivos resets nesses mesmos PPs (32,39% das sentenças recursivas que apresentaram reset). 

Já as ocorrências de resets nos PPs 1, 2 e 3 foram de maior número para as sentenças recursivas: 

42 sentenças (59,15% das sentenças recursivas que apresentaram reset). As sentenças 

coordenadas tiveram resets nesse local em 83 casos (29,64% das sentenças coordenadas que 

apresentaram reset). Essa diferença na tendência dos locais para cada uma das condições se 

mostrou significativa estatisticamente. 

 

 

 

 

 

                                                 
16 A medida Cramers’ V é utilizada em cruzamentos maiores que o cruzamento 2x2 desse experimento. 
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3.2.4  Análise e discussão 

 

 

Os resultados do experimento em PB estão de acordo com as predições. A grande 

maioria das frases lidas (98,86%), por todos os sujeitos, quando com estruturas coordenadas 

em forma de PP-adjunto apresentaram partial declination reset, o que, como expliquei, parece 

ser uma marcação prosódica para a coordenação. E a maioria das frases lidas (75,52%), por 

todos os sujeitos, quando com estruturas recursivas em forma de PP-adjunto não apresentaram 

declination reset, e essa ausência de reset seria a marca prosódica de recursividade. 

Após o tratamento estatístico dos resultados, verifiquei que esses percentuais possuem 

relevância estatística. Segundo o cálculo de Chi-Square, há uma correlação altamente 

significativa (p<0,001) entre as condições experimentais e as realizações prosódicas como 

ocorreram. Essa correlação, segundo o cálculo de Phi, é bastante forte e é uma associação 

positiva. Isso quer dizer que as sentenças referentes à condição experimental Sentenças 

Coordenadas tendem fortemente a apresentar reset em sua realização prosódica, enquanto as 

sentenças referentes à condição experimental Sentenças Recursivas tendem fortemente a não 

apresentar reset em sua realização prosódica. Ao que parece, as hipóteses levantadas na 

pesquisa são sustentadas pelos resultados e pela sua significância estatística, ou seja, o reset 

corresponderia à coordenação; e a ausência do reset, à recursividade. 

 

 

Figura 16: Pitch track referente à leitura de uma sentença com encaixes recursivos dos PPs, 

demonstrando uma realização prosódica com ausência de fronteira marcada por reset entre os 

segmentos encaixados. Essa imagem foi gerada pelo programa Praat, com base no áudio da 

gravação de um dos sujeitos desse experimento. Os segmentos marcados são referentes a cada 

parte de interesse da análise: O empresário assinou os contratos | no cartório | no edifício | no 

centro. 
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Figura 17: Pitch track referente à leitura de uma sentença com encaixes coordenados dos PPs, 

demonstrando uma realização prosódica com fronteira marcada por reset entre os segmentos 

encaixados. Nesse caso a realização se deu no local de maior ocorrência para a condição 

Sentenças Coordenadas (resets nos PPs 2 e 3). Essa imagem foi gerada pelo programa Praat 

com base no áudio da gravação de um dos sujeitos desse experimento. Os segmentos marcados 

são referentes a cada parte de interesse da análise: O empresário assinou os contratos | no 

cartório | e no edifício | e no centro. 

 

 

Mas se pode pensar ainda em o que levou os sujeitos a lerem PPs-adjunto recursivos 

como coordenados, mesmo que esses valores não tenham relevância estatística. Entendo que 

24,48% das frases recursivas eram lidas como coordenadas muito provavelmente porque os 

sujeitos faziam uma releitura, gerando coordenação, de modo que os PPs-adjunto encaixados, 

recursivos, eram lidos como coordenados, notável através da enumeração dos PPs-adjunto. 

Enumeração mesmo sem a conjunção e também causa reset em PB. Por isso o reset. 

A confirmação dessa hipótese aparece na tendência com relação ao local de ocorrência 

dos resets em sentenças com encaixes preliminarmente recursivos. O tratamento estatístico dos 

dados referentes ao local de realização dos resets mostrou que há uma correlação altamente 

significativa (p<0,001) entre a condição experimental e o local preferencial de realização. 

A associação entre as duas variáveis é, ainda que fraca, estatisticamente negativa. Isso 

significa que há uma preferência em evitar a realização dos resets no local de menor tendência, 

para cada uma das condições. Em outras palavras, sentenças com encaixes recursivos que 

apresentam reset em sua realização prosódica tendem a evitar o local Reset nos PPs 2 e 3, que 

é local típico das coordenadas. E sentenças com encaixes coordenados tendem a evitar o local 

Reset nos PPs 1, 2 e 3, mostrando que uma leitura prototípica só apresenta reset onde a 

coordenação de itens é clara: pela presença de uma conjunção coordenativa, como no 

experimento. A partir daí, podemos inferir que as realizações de resets em sentenças com 
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encaixe recursivos não apontam para uma leitura coordenada prototípica, mas para uma leitura 

coordenada na qual todos os elementos encaixados são enumerados. 

 Assim, entendo que esses fatos me autorizam a inferir que não haveria reset em 100% 

das frases com estruturas recursivas se não houvesse essa reinterpretação pelos voluntários. 

Para entender isso melhor, preciso fazer mais testes. 

Mas gostaria de deixar claro que, de todo modo, os resultados, todos aferidos 

estatisticamente, parecem sustentar as hipóteses e predições. Na leitura, a cada PP-adjunto 

coordenado havia um declination reset, que evidencia prosodicamente a coordenação, 

demarcando o PP-adjunto coordenado. Ou seja, no processamento linguístico, pelo que se 

verifica aqui, a prosódia parece dar a pista sintática para a introdução de um PP-adjunto 

coordenado por meio de uma marcação de fronteira de MP através do reset na curva 

entonacional. Por outro lado, a ausência do declination reset se mostra como a pista sintática 

para a ocorrência de um PP-adjunto recursivo. 

Em outras palavras, a estrutura prosódica respondeu ao mecanismo da recursividade de 

forma satisfatória, comportando, em sua organização de IPs, novos TGs encaixados, sem que 

houvesse a introdução de um novo MP. 

 

 

3.3  EXPERIMENTO DE LEITURA EM HEBRAICO 

 

 

Com base nos experimentos em PB desta pesquisa, elaborei um experimento em 

hebraico que pudesse testar a mesma questão teórica. O objetivo era, com base na teoria de 

Princípios e Parâmetros (P&P), descrever e explicar como se dá o mapeamento estudado no 

experimento em PB em uma outra língua, tipologicamente diferente do português. A 

metodologia precisou ser ligeiramente modificada devido às limitações circunstanciais da 

aplicação do experimento via internet. De todo modo, trata-se de um experimento 

psicolinguístico de leitura, em que falantes nativos de hebraico gravaram suas leituras de 

sentenças com encaixes de PPs. As variáveis e predições não sofreram alteração. Os resultados 

são bem similares aos encontrados no experimento em PB, no que diz respeito à ocorrência de 

reset. Quanto ao local de realização, houve uma diferença nas tendências, o que deve ser 

explicado por P&P. 
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3.3.1  Hipóteses 

 

 

Além da minha hipótese de trabalho para os experimentos em PB, esse experimento em 

hebraico tem por hipótese que P&P regulam o mapeamento da sintaxe pela prosódia. O 

mapeamento do conteúdo sintático em conteúdo prosódico é um princípio, sendo isso 

parametrizado nas línguas. 

 

 

3.3.2  Variáveis 

 

 

As variáveis, tanto as independentes, que se referem às duas condições experimentais, 

recursividade e coordenação, quanto as dependentes, que se referem à realização prosódica das 

estruturas para cada uma das condições, com fronteira de IPs marcada por reset parcial e sem 

fronteira de IPs marcada por reset parcial, são as mesmas do experimento em PB. 

 

 

3.3.3  Materiais 

 

 

Utilizei uma lista de 28 frases-estímulo e 29 distratoras, em quadrado latino. Os 

estímulos foram igualmente correspondentes às duas condições experimentais: Sentenças 

Recursivas e Sentenças Coordenadas. Os distratores pertenciam a um dos três grupos: 

Sentenças com encaixe recursivo diferente do encaixe de PP a vP (n=9); Sentenças com 

encaixes coordenados diferente da coordenação de PPs (n=9); e Sentenças simples do tipo SVO 

(n=11). 
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ESTÍMULOS 

ESTRUTURA 

RECURSIVA 

. המנהל השאיר את מסמכים במגרה בשולחן בלובי   

Hamenahel hishir et mismachim bamegerah bashulchan balobi. 

O gerente deixou documentos na gaveta no armário na recepção. 

ESTRUTURA 

COORDENADA 

. המנהל השאיר את מסמכים במגרה ובשולחן ובלובי   

Hamenahel hishir et mismachim bamegerah vebashulchan vebalobi. 

O gerente deixou documentos na gaveta e no armário e na recepção. 

 

DISTRATORES 

ESTRUTURA 

RECURSIVA 

 המנהל השאיר את מסמכים של הפגישה החשובה בבית .

Hamenahel hishir et mismachim shel hapigishah hachashuvah babait. 

O gerente deixou documentos da reunião importante em casa. 

ESTRUTURA 

COORDENADA 

 המנהל השאיר את מסמכים ואת עטים במגרה היום.

Hamenahel hishir et mismachim veet ’etim bamegerah haiom. 

O gerente deixou documentos e canetas na gaveta hoje. 

ESTRUTURA 

SVO 

. שאיר את מסמכיםהמנהל ה   

Hamenahel hishir et mismachim 

O gerente deixou documentos. 

Quadro 3: Estímulos e distratores do experimento em hebraico. 

 

 

3.3.4  Metodologia 

 

 

Para a elaboração dos estímulos fiz versões para o hebraico e para o inglês de todas as 

sentenças em português, inclusive as sentenças do vídeo de treinamento, utilizando meu 

conhecimento de hebraico e inglês como línguas estrangeiras. Depois, pedi para dois falantes 

nativos17 avaliarem, corrigirem se necessário, e gravarem as sentenças em hebraico. Para isso, 

                                                 
17 Esses dois falantes nativos são Noam Faust e Michael Becker, aos quais agradeço muito. Foram indicados pelo 

Professor Andrew Nevins, meu co-orientador, que nos colocou em contato via e-mail. 
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mandei-lhes um documento de Word, via e-mail, com a lista das sentenças em hebraico e suas 

respectivas versões em inglês. 

Os falantes nativos de hebraico informantes, anotaram seus comentários, fizeram as 

modificações que julgaram necessárias e gravaram suas leituras. As frases referentes ao vídeo 

de treinamento não apresentaram problemas, diferentemente das frases do teste. 

Entrei em contato com uma terceira falante nativa, recomendada por uma professora da 

Universidade Hebraica de Jerusalém, Professora Edit Doron, que conheci em um evento. Essa 

falante nativa, Roni Danziger, é aluna de Doutorado em Linguística desta universidade, e me 

ajudou a aperfeiçoar todos os estímulos e distratores. Por fim, fiquei com uma lista de 28 

estímulos e 29 distratores. 

Com o intuito de reduzir a tarefa do sujeito, que teria total autonomia durante a aplicação 

do experimento, apliquei uma distribuição em quadrado latino aos estímulos linguísticos, 

gerando duas listas de sentenças experimentais. Cada lista tinha 14 estímulos e os 29 distratores, 

e todos da lista (estímulos e distratores) eram pseudorandomizados, de forma que duas frases 

de mesma estrutura não aparecessem uma a seguir da outra.  

Para esse experimento, que seria então aplicado através da internet, foi elaborado um 

vídeo de treinamento, que foi armazenado em nuvem na internet e compartilhado através de um 

link no corpo de e-mail. 

O vídeo tinha exatamente a mesma estrutura do vídeo de treinamento do experimento 

em português; entretanto, menos cenas (n=6), e as instruções eram em inglês18. Na primeira 

seção, o vídeo apresentava três cenas, sendo que uma contemplava uma das condições 

experimentais, e as outras duas contemplavam dois grupos de distratores. As cenas eram 

seguidas de frases-comentário em hebraico, que apareciam na tela do computador, tela de fundo 

preto, com fonte Arial tamanho 28 e branca. Acompanhava a frase o áudio da leitura da frase 

por um falante nativo de hebraico. 

 

 

 

 

                                                 
18 Todas as instruções, do vídeo e do teste, foram revisadas pelo meu co-orientador, Professor Andrew Nevins, 

falante nativo de inglês. 
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Figura 18: Imagens retiradas de cena apresentada na primeira seção do vídeo. Na tela preta, lê-

se a versão em hebraico da frase O homem calçou o tênis. O ícone de som foi incluído na figura 

elaborada acima para representar o áudio que era tocado junto à tela, no vídeo de treinamento 

ele não aparecia. 

 

 

Na segunda seção do vídeo, de forma semelhante ao vídeo em português, foram 

apresentadas outras três cenas, seguidas de uma frase-comentário em hebraico, novamente em 

tela de fundo preto, com fonte Arial tamanho 28 e branca. Dessa vez, as telas com as frases não 

eram acompanhadas de áudio. O sujeito era instruído a ler as sentenças, conforme o modelo da 

seção anterior. 

 

 

Figura 19: Imagens retiradas de cena apresentada na segunda seção do vídeo. Na tela preta, lê-

se a versão em hebraico da frase O homem colocou as chaves na caixa e no móvel e na sala. 

Não havia som acompanhando as telas de leitura. 

 

 

Na terceira seção do vídeo foram apresentadas quatro telas com frases escritas em 

hebraico, sendo que três sentenças contemplavam os três grupos de distratores, e uma sentença 

contemplava uma das condições experimentais. Nesta seção, as frases-comentário eram 

apresentadas consecutivamente, sem o apoio de cena nem áudio. O sujeito era instruído a ler as 

sentenças em voz alta. Cada sentença era exposta por cerca de cinco segundos. 
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Figura 20: Imagens retiradas das telas apresentadas na terceira seção do vídeo. Na tela da 

esquerda, lê-se a versão em hebraico da frase O homem abriu a porta da geladeira. Na tela do 

meio, lê-se a versão em hebraico da frase O homem deitou na cama e no chão e na sala. E na 

tela da direita, lê-se a versão em hebraico da frase O homem comeu o pão e o biscoito. Para essa 

seção, não havia som nem cenas acompanhando as telas de leitura. 

 

 

Para o teste em si, foi elaborado um slideshow, através do programa PowerPoint® 

Presentation Graphics Program (versão Office 365™, Microsoft Corporate™). O slideshow 

foi elaborado em duas versões, cada uma com uma das listas de sentenças experimentais, 

geradas a partir do quadrado latino. O primeiro slide era de apresentação. Os slides seguintes 

eram de instrução, e as instruções eram em inglês. Em seguida, vinha a sequência de telas do 

teste. Cada tela apresentava uma das 43 sentenças (14 estímulos e os 29 distratores). Todas as 

telas tinham fundo preto; e tanto as sentenças quanto as instruções foram escritas em fonte Arial 

tamanho 28 e cor branca. Todos os slides foram elaborados sem qualquer efeito ou animação. 

A passagem dos slides era feita ao se clicar o mouse ou uma das setas do teclado. 
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Figura 21: Esquema da sequência de telas usadas no slideshow. 

 

 

O link para o vídeo de treinamento e os arquivos para o slideshow (em extensão .pptx e 

.pdf) do teste foram enviados via e-mail. Conforme combinado, enviei um e-mail de 

apresentação a duas professoras da Universidade Hebraica de Jerusalém, Professora Edit Doron 

e Professora Nora Boneh, que conheci em um evento da Pós-Graduação em Linguística da 

Universidade de São Paulo, pedindo que elas o encaminhassem, com o link e os arquivos, para 

seus alunos, falantes nativos de hebraico. No e-mail de apresentação eu explicava brevemente, 

em inglês, no que consistia a tarefa do experimento e ressaltava que cada participante deveria 

gravar um arquivo de áudio com a sua leitura e mandar de volta para o meu endereço de e-mail. 

Além do e-mail às professoras, um e-mail foi enviado a cada um dos voluntários que me 

ajudaram nessa fase preparatória do experimento. Pedi que eles encaminhassem o e-mail, com 

o link e os arquivos, a outros falantes nativos de hebraico que conhecessem, amigos seus.          

As versões foram distribuídas aleatoriamente nos e-mails. Por fim, recebi gravações de sete 

falantes nativos (quatro sujeitos participaram da versão 1, e três sujeitos participaram da    

versão 2). 
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3.3.5  Predição 

 

 

A predição para esse experimento em hebraico foi a mesma que para o experimento em 

PB. As sentenças com estrutura recursiva não apresentariam reset na sua declinação, supondo 

que a organização hierárquica dos IPs, conforme proposta por Ladd (1986, 1988) e discutida na 

fundamentação teórica, seja regulada por um princípio. Seguindo o mesmo embasamento, as 

sentenças coordenadas apresentariam reset na sua declinação. 

 

 

3.3.6  Resultados 

 

 

As gravações dos sete sujeitos experimentais foram inseridas na plataforma Praat, a 

partir da qual foi possível gerar as curvas de pitch referentes às leituras de cada estímulo por 

cada um desses sujeito. Foi usado um range médio de 225Hz para mulheres (75Hz a 300Hz) e 

de 125Hz para homens (75Hz a 200Hz). Cada curva foi analisada quanto à sua declinação, 

pausa e proeminência, além da duração dos segmentos, quando necessária. Considerei o 

desempenho dos sujeitos suficiente na sua tarefa, de maneira que nenhum foi descartado. 

Descartei da análise apenas sentenças que apresentaram erro de leitura. Obtive um total de 90 

sentenças. 

As ocorrências de declination reset foram contadas para cada condição. E as 

porcentagens de sentenças para cada condição, segundo a ocorrência ou não ocorrência de reset, 

foram calculadas e podem ser observadas na tabela que se segue. 

 

Condição Experimental Ocorrência de reset Número de Sentenças Porcentagem 

Sentenças Recursivas 
Sem reset 30 68,2% 

Com reset 14 31,8% 

  TOTAL = 44  

Sentenças Coordenadas 
Sem reset 2 4,34% 

Com reset 44 95,66% 

  TOTAL = 46  

Tabela 3: Distribuição dos dados por condição e ocorrência ou ausência de reset, com os 

números totais e os cálculos das porcentagens. 
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Os dados foram, da mesma maneira que os dados em português, submetidos a 

tratamento estatístico através do mesmo programa de cálculo estatístico: SPSS Statistics 

(IBM,Corp., 2011). A metodologia adotada foi a mesma: Cross Tabulation, com cálculo Chi-

Square e Phi, de Phi or Cramer’s V.  

O cálculo de Chi-Square gerou um p-valor menor que 0,001 para o cruzamento das 

duas variáveis. Já a medida de Phi gerou um valor de 0,667.  

Em resumo, podemos reunir os resultados apresentados até aqui no seguinte gráfico. 

 

 

Gráfico 4: Gráfico com o número de sentenças que apresentaram e que não 

apresentaram reset, distribuídas por condição. 

 

 

Como é possível observar no gráfico, 30 sentenças com estrutura recursiva, de um total 

de 44 sentenças, não apresentaram reset em sua realização prosódica, enquanto apenas duas 

sentenças com estrutura coordenada, de um total de 46 sentenças, apresentaram suas 

declinações sem um reset na sua curva de pitch. Isso significa que 44 das 46 sentenças com 

estrutura coordenada apresentaram reset, enquanto apenas 14 sentenças com estrutura recursiva 

apresentaram reset na sua declinação. 

Em consonância com o tratamento dos dados em PB, também foram contadas as 

sentenças para cada local de realização dos resets. Os mesmos locais, conforme propostos para 

o experimento em PB, foram analisados. Os resultados estão na tabela a seguir. 
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Condição 

Experimental 

Local de ocorrência 

do reset 
Número de Sentenças Porcentagem 

Sentenças  

Recursivas 

Reset no PP1 0 0% 

Reset no PP2 0 0% 

Reset no PP3 0 0% 

Resets nos PPs 1 e 2 7 50% 

Resets nos PPs 2 e 3 1 7,1% 

Resets nos PPs 1 e 3 2 14,3% 

Resets nos PPs 1, 2 e 3 4 28,6% 

  TOTAL = 14  

Sentenças 

Coordenadas 

Reset no PP1 0 0% 

Reset no PP2 0 0% 

Reset no PP3 0 0% 

Resets nos PPs 1 e 2 19 43,1% 

Resets nos PPs 2 e 3 9 20,5% 

Resets nos PPs 1 e 3 7 15,9% 

Resets nos PPs 1, 2 e 3 9 20,5% 

  TOTAL = 44  

Tabela 4: Distribuição dos dados por condição e local de ocorrência dos resets, com os números 

totais e os cálculos das porcentagens. Os totais nesse quadro são referentes aos números de 

sentenças que apresentaram reset em cada condição experimental. Os locais com mais de um 

PP representam realizações de mais de um reset em uma mesma sentença. 

 

 

Observa-se, no quadro, que as sentenças com estrutura recursiva realizaram seus resets 

majoritariamente no local Resets nos PPs 1 e 2. E o local Resets nos PPs 2 e 3 e local Resets 

nos PPs 1, 2 e 3 disputam enquanto mais ocorrentes para essa condição. Para as sentenças 

recursivas, o lugar de maior ocorrência de reset também foi o Resets nos PPs 1 e 2. O segundo 

lugar de maior expressão foi o Resets nos PPs 1, 2 e 3. Esses dados também foram submetidos 

a tratamento estatístico, mas, devido ao pouco número de dados por elemento, o cálculo não foi 

viável. 

Os resultados encontram-se no seguinte gráfico. 
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Gráfico 5: Gráfico com o número de sentenças que apresentaram reset em um dos três 

lugares de maior ocorrência, distribuídas por condição 

 

 

Como pode ser observado no gráfico, 26 das 58 frases com realização de reset (44,8% 

das sentenças referentes às duas condições) apresentam resets no local Reset nos PPs 1 e 2. Já 

para o local Resets nos PPs 1, 2 e 3 foram contadas 13 sentenças (22,4% das sentenças com 

realização de reset, referente às duas condições experimentais). Por fim, o local Resets nos PPs 

2 e 3 recebeu resets em 10 sentenças (17,2% das sentenças com realização de reset, referente 

às duas condições experimentais). 

 

 

3.3.7  Análise e discussão 

 

 

Os resultados do experimento em hebraico corresponderam às nossas predições. Mais 

uma vez, a maioria das sentenças com PPs-adjunto encaixados por coordenação (95,66%) 

apresentaram reset parcial em sua realização prosódica. Esses resultados reforçam a hipótese 

dos experimentos dessa pesquisa de que partial declination reset é uma marcação ou pista 

prosódica para o processo de coordenação, durante o mapeamento sintaxe-prosódia. 

A maioria das frases com PPs-adjunto encaixados por recursividade (68,2%) não 

apresentaram reset em sua curva de pitch. Esses resultados também parecem confirmar a 
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hipótese de que a ausência de declination reset é marcação ou pista prosódica para o mecanismo 

de recursividade, durante o mapeamento sintaxe-prosódia. 

Os resultados quanto à ocorrência de reset receberam tratamento estatístico, e os 

cálculos nos mostram que há, novamente, uma correlação altamente significativa (p<0,001) 

entre as condições experimentais e as realizações prosódicas. Segundo o Cálculo de Phi, essa 

correlação é uma associação positiva de nível moderado-forte. Em outras palavras, as sentenças 

referentes à condição experimental Sentença Recursiva tendem, de forma moderadamente forte, 

a realizarem reset em sua declinação. Semelhantemente, as sentenças referentes à condição 

experimental Sentenças Coordenadas tendem, de forma moderadamente forte, a não 

apresentarem reset em suas realizações prosódicas. Sendo assim, mais uma vez, as hipóteses 

levantadas para esse experimento são sustentadas pelos resultados. 

 

 

Figura 22: Pitch track referente à leitura de uma sentença com encaixes recursivos dos PPs em 

hebraico, demonstrando uma realização prosódica com ausência de fronteira marcada por reset 

entre os segmentos encaixados. Essa imagem foi gerada pelo programa Praat, com base no 

áudio da gravação de um dos sujeitos desse experimento. Os segmentos marcados são referentes 

a cada parte de interesse da análise e apresentam a versão em português para o estímulo em 

hebraico. 
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Figura 23: Pitch track referente à leitura de uma sentença com encaixes coordenados dos PPs 

em hebraico, demonstrando uma realização prosódica com fronteira marcada por reset entre os 

segmentos encaixados. Nesse caso a realização se deu no local de maior ocorrência para a 

condição Sentenças Coordenadas (Resets nos PPs 1 e 2). Essa imagem foi gerada pelo 

programa Praat, com base no áudio da gravação de um dos sujeitos desse experimento. Os 

segmentos marcados são referentes a cada parte de interesse da análise e apresentam a versão 

em português para o estímulo em hebraico. 

 

 

Como é possível observar, a análise dos declination resets é muito mais trabalhosa em 

dados de uma língua como o hebraico. As sentenças têm um padrão melódico bem marcado, 

mesmo as sentenças neutras, com estrutura SVO, com uma variação de pitch maior que os dados 

em português. Mas o que dificulta a análise também facilita, pois, como se trata de uma língua 

com melodia bem marcada, os resets são marcados por altas frequências de pitch, e as 

declinações apresentam uma queda também muito bem definida. 

Essas características só nos levam a questionar ainda mais o que levou sujeitos a lerem 

as sentenças com PPs-adjunto encaixados recursivamente como PPs-coordenados. Esse 

questionamento se dá especialmente porque o local de maior ocorrência de resets para a 

condição experimental relativa à recursividade é o mesmo em que ocorrem preferencialmente 

os resets das sentenças com coordenação. Entendo que 31,8% das sentenças recursivas eram 

lidas como coordenadas provavelmente por problema com os estímulos. Alguns participantes 

chegaram a comentar, ou no e-mail que me enviaram com as leituras, ou durante a gravação, 

HE_S2 
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acerca da estranheza de algumas frases. Pelo que me certifiquei, a lista de sentenças 

experimentas continha apenas sentenças gramaticais, mas algumas, apesar de semanticamente 

congruentes, parece que eram pouco plausíveis, ou mesmo com construção pouco frequente. 

Também minha colaboradora nativa de hebraico, quando elaborou a lista de estímulos e 

distratores, teve dificuldade de aceitar algumas construções, mas elas foram aceitas após eu 

explicar o que eu queria dizer com aquele estímulo. Provavelmente essa tentativa de correlação 

direta com o português tenha gerado algumas construções pouco frequentes, sejam 

estruturalmente ou semanticamente. 

Quanto aos resultados referentes aos locais, uma amostra pouco expressiva como essa 

não pode levar a uma análise definitiva. Entretanto, parece haver uma preferência para a 

realização dos resets no primeiro e segundo PP, concomitantemente. Esse resultado foi 

surpreendente. Primeiro por contrastar tão largamente com os resultados em português. 

Segundo, porque o primeiro PP não apresenta qualquer sinal de coordenação. Parece mesmo 

um caso de alvo tonal de transição. 

De todo modo, os resultados indicam a confirmação das hipótese e predições propostas. 

Durante as leituras, a preferência pela não realização do reset na curva entonacional apontava 

para uma estrutura sintática recursiva, enquanto a preferência pela realização de resets parciais 

na declinação, especialmente durante a leitura do primeiro e do segundo PP, apontava para uma 

estrutura sintática coordenada. Ou seja, no processamento linguístico, a prosódia parece dar 

pista acústica para a introdução sintática de um PP coordenado através de uma marcação de 

fronteira de MP através do reset na declinação. Da mesma forma, a pista acústica que parece 

referir à introdução sintática de um PP recursivo é a ausência de reset na declinação. 

Em resumo, a estrutura prosódica respondeu ao mecanismo de recursividade e ao de 

coordenação, marcando com pistas distintas os resultados sintáticos de cada um dos 

mecanismos.  
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Essa pesquisa procurou investigar a relação entre prosódia e sintaxe, com base nos 

postulados da Teoria Gerativa e no modelo de análise prosódica descrita por Ladd (1986, 1988). 

Para isso, foram aplicados dois experimentos de leitura, um em português e um em hebraico. O 

que se investigava, através da análise dos contornos de pitch de gravações dos participantes, 

era o comportamento da entonação quanto à declination (declinação), averiguando se havia ou 

não partial declination reset em sentenças com três aposições consecutivas de PPs-adjunto, 

aposicionados ora por recursividade e ora por coordenação. A ausência de reset seria pista 

prosódica para uma estrutura recursiva; e a ocorrência de reset seria pista prosódica para uma 

estrutura coordenada. Os resultados mostraram que a recursividade está significativamente 

relacionada à ausência de reset entonacional entre os PPs-adjuntos encaixados por 

recursividade. Além disso, a coordenação está significativamente relacionada à ocorrência de 

partial declination reset. 

A evidência de Ladd (1986,1988) para a recursividade na prosódia está em consonância 

com nossos achados experimentais. A diferença crucial é que aqui se partiu de PPs, unidades 

menores do que as utilizadas por Ladd (sentença encaixada). Além disso, a comparação com o 

mecanismo de coordenação para os mesmos PPs permitiu observar com clareza a diferenciação 

prosódica para cada mecanismo (recursividade e coordenação). As marcas prosódicas 

encontradas (sem reset, no caso de encaixe; com reset, no caso de coordenação) parecem ser 

sistemáticas, podendo ser utilizadas como bootstrap prosódico para o processamento desses 

dois mecanismos. Como nas duas línguas encontramos os mesmos resultados quanto à 

ocorrência dos resets, o mapeamento do mecanismo de recursividade e do mecanismo de 

coordenação através da configuração da curva entonacional quanto à sua declinação parece ser 

determinada por um princípio. Mais línguas precisam ser investigadas para isso poder ser 

afirmado com mais propriedade. 

Quanto aos locais de ocorrência dos resets, as línguas apresentaram diferenças em suas 

tendências. O PB prefere marcar com um reset cada novo PP coordenado, enquanto o hebraico 

marca apenas uma vez, no primeiro elemento coordenado, apresentando queda de pitch drástica 

até o final da sentença. Isso aponta para o fato de essa propriedade do mapeamento entre sintaxe 

e prosódia ser decidida pela seleção de um parâmetro, já que a investigação de duas línguas 

distintas mostrou padrões diferentes para cada uma delas. Acredito que a diferença esteja 

baseada na escolha das línguas para o padrão tonal de seus alvos. Mais línguas precisam ser 
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investigadas e outros tipos de estruturas aposicionadas, como sentenças encaixadas, por 

exemplo, precisam ser testadas para a formulação de uma conclusão mais estruturada nesse 

sentido. 

Sendo assim, todos os resultados experimentais conjugados parecem confirmar as 

hipóteses dessa pesquisa: a de que prosódia mapeia sintaxe e a de que esse mapeamento é 

regulado por P&P. 

Quanto ao padrão tonal, duas observações se destacam e merecem atenção para 

pesquisas futuras. A primeira é a de que parece existir um alvo tonal, marcado por um pitch 

accent, no elemento encaixado por recursividade em PB. Pude verificar que, em geral, os 

encaixes consecutivos de três PPs-adjuntos a vP apresentavam um pitch accent de localidade 

variável. Assim, outros testes precisam ser aplicados para observar com mais clareza esse 

fenômeno. 

A segunda observação a ser considerada para próximas pesquisas é a de que o hebraico 

parece marcar com um alvo tonal alto a transição entre sentença e elemento encaixado por 

coordenação. Pude observar em muitas gravações um pitch accent bem acentuado no PP 

imediatamente anterior à primeira coordenação. Mais uma vez, outros testes precisam ser 

aplicados para melhor análise do fenômeno. 

Em suma, os resultados apontam para o fato de declination reset servir de marcador 

prosódico para encaixe (quando o reset é ausente) e coordenação (quando o reset é presente). 

Esse marcador parece ser o mesmo em línguas diferentes, apesar de funcionar de maneira 

distinta em cada uma das línguas (quanto à localidade e quantidade). Mais experimentos devem 

ser conduzidos para aprofundar a análise do fenômeno. 
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APÊNDICE 1 

 

Lista de estímulos e distratores – experimento em português 

 

R: Estímulos recursivos 

C: Estímulos coordenados 

DR: Distratores recursivos 

DC: Distratores coordenados 

DS: Distratores com sentenças encaixadas (subordinadas) 

 

1 R O síndico largou os papéis na gaveta no armário na portaria. 

 C O síndico largou os papéis na gaveta e no armário e na portaria. 

2 R O advogado guardou as joias no cofre na sala na empresa. 

 C O advogado guardou as joias no cofre e na sala e na empresa. 

3 R O empresário assinou os contratos no cartório no edifício no centro. 

 C O empresário assinou os contratos no cartório e no edifício e no centro. 

4 R O médico carimbou as receitas na mesa na recepção no hospital. 

 C O médico carimbou as receitas na mesa e na recepção e no hospital. 

5 R A estilista bordou as roupas no manequim na loja na fábrica. 

 C A estilista bordou as roupas no manequim e na loja e na fábrica. 

6 R O repórter comentou os filmes na matéria no programa na rádio. 

 C O repórter comentou os filmes na matéria e no programa e na rádio. 

7 R A moça levou os talheres no guardanapo no prato na bandeja. 

 C A moça levou os talheres no guardanapo e no prato e na bandeja. 

8 R O atleta exibiu as medalhas na arquibancada na quadra na escola. 

 C O atleta exibiu as medalhas na arquibancada e na quadra e na escola. 

9 R O garçom serviu as bebidas no bar na piscina no clube. 

 C O garçom serviu as bebidas no bar e na piscina e no clube. 

10 R O técnico instalou os alarmes no portão na rampa na garagem. 

 C O técnico instalou os alarmes no portão e na rampa e na garagem. 

11 R O marceneiro serrou as tábuas na escada na casa no condomínio. 

 C O marceneiro serrou as tábuas na escada e na casa e no condomínio. 

12 R O garoto desenhou as figuras na folha na revista na escola. 

 C O garoto desenhou as figuras na folha e na revista e na escola. 

13 R A aluna achou as canetas no estojo no bolso na mochila. 

 C A aluna achou as canetas no estojo e no bolso e na mochila. 

14 R O contador calculou os prejuízos no balcão no escritório na firma. 

 C O contador calculou os prejuízos no balcão e no escritório e na firma. 

15 R O doente pegou os remédios na cartela na caixa na estante. 

 C O doente pegou os remédios na cartela e na caixa e na estante. 

16 R O ator recebeu aplausos no corredor no camarim no teatro. 

 C O ator recebeu aplausos no corredor e no camarim e no teatro. 

17 DC O síndico largou os papéis e as canetas na gaveta hoje. 

18 DC O advogado guardou as jóias e o testamento no cofre ontem. 

19 DC O empresário assinou os contratos e o comunicado no salão agora. 

20 DC O médico carimbou as receitas e a alta no hospital de manhã. 

21 DC A estilista bordou as roupas e as bolsas no manequim feminino. 

22 DC O repórter comentou os filmes e as fotos na rádio esta tarde. 

23 DC A moça levou os talheres e os copos na bandeja até a mesa. 

24 DC O atleta exibiu as medalhas e o troféu na escola com orgulho. 
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25 DC O garçom serviu as bebidas e a porção na piscina para o hóspede. 

26 DC O técnico instalou os alarmes e as câmeras na garagem essa semana. 

27 DC O marceneiro serrou as tábuas e as toras na mansão ontem. 

28 DR O garoto desenhou as figuras dos personagens dos quadrinhos na folha. 

29 DR A aluna achou as canetas coloridas da irmã na mochila. 

30 DR O contador calculou os prejuízos abusivos do mês na drogaria. 

31 DR O doente pegou os remédios para dor na cartela do médico. 

32 DR O ator recebeu os aplausos efusivos da plateia no palco. 

33 DR O síndico largou os papéis da reunião extraordinária em casa. 

34 DR O advogado guardou as jóias caras da viúva no banco. 

35 DR O empresário assinou os contratos com os clientes estrangeiros hoje. 

36 DR O médico carimbou as receitas do remédio controlado importado. 

37 DR A estilista bordou as roupas sob medida ontem no manequim. 

38 DR O repórter comentou os filmes dos ouvintes polêmicos no programa. 

39 DS A moça levou os talheres que estavam faltando na mesa. 

40 DS O atleta exibiu as medalhas que ganhou no torneio interno. 

41 DS O garçom serviu as bebidas que os clientes especiais pediram. 

42 DS O técnico instalou os alarmes que eu te falei no outro dia. 

43 DS O marceneiro serrou as tábuas que vieram das árvores de ipê. 

44 DS O garoto desenhou as figuras que tinha visto na revista. 

45 DS A aluna achou as canetas que ganhou da mãe de aniversário. 

46 DS O contador calculou os prejuízos que a empresa teve esse ano. 

47 DS O doente pegou os remédios que precisava para melhorar depressa. 

48 DS O ator recebeu os aplausos que merecia pela peça de hoje. 

49 DS O síndico largou os papéis que usaria na assembléia do prédio. 
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APÊNDICE 2 

 

 

Tratamento estatístico quanto à ocorrência de reset por condição – experimento em português 

 

 

Case Processing Summary 
 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Tipo * Reset 580 100,0% 0 0,0% 580 100,0% 

 

 

 

Tipo * Reset Cross tabulation 

 

 Reset Total 

Sem ocorrência 

de reset 

Com ocorrência 

de reset 

Tipo 

Sentenças Recursivas 
Count 219 71 290 

Expected Count 114,5 175,5 290,0 

Sentenças Coordenadas 
Count 10 280 290 

Expected Count 114,5 175,5 290,0 

Total 
Count 229 351 580 

Expected Count 229,0 351,0 580,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 315,194a 1 ,000   

Continuity Correctionb 312,185 1 ,000   

Likelihood Ratio 368,382 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
314,651 1 ,000 

  

N of Valid Cases 580     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 114,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 



74 

 

Symmetric Measures 

 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,737 ,000 

Cramer's V ,737 ,000 

N of Valid Cases 580  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null 

hypothesis. 
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APÊNDICE 3 

 

 

Tratamento estatístico quanto ao local de ocorrência dos resets – experimento em português 

 

Case Processing Summary 

 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Tipo * Local 336 100,0% 0 0,0% 336 100,0% 

 

 

Tipo * Local Crosstabulation 

 

 Local Total 

Resets no PP2 

e no PP3 

Resets nos PPs 

1, 2 e 3 

Tipo 

Sentenças Recursivas 
Count 23 42 65 

Expected Count 40,8 24,2 65,0 

Sentenças Coordenadas 
Count 188 83 271 

Expected Count 170,2 100,8 271,0 

Total 
Count 211 125 336 

Expected Count 211,0 125,0 336,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,923a 1 ,000   

Continuity Correctionb 24,488 1 ,000   

Likelihood Ratio 25,144 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
25,846 1 ,000 

  

N of Valid Cases 336     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,18. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Symmetric Measures 

 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi -,278 ,000 

Cramer's V ,278 ,000 

N of Valid Cases 336  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null 

hypothesis. 
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APÊNDICE 4 

 

 

Tratamento estatístico quanto à ocorrência dos resets – experimento em hebraico 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Tipo * Reset 90 100,0% 0 0,0% 90 100,0% 

 

 

Tipo * Reset Crosstabulation 

 Reset Total 

Sem ocorrência 

de reset 

Com ocorrência 

de reset 

Tipo 

Sentenças Recursivas 
Count 30 14 44 

Expected Count 15,6 28,4 44,0 

Sentenças Coordenadas 
Count 2 44 46 

Expected Count 16,4 29,6 46,0 

Total 
Count 32 58 90 

Expected Count 32,0 58,0 90,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 39,993a 1 ,000   

Continuity Correctionb 37,255 1 ,000   

Likelihood Ratio 45,650 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
39,548 1 ,000 

  

N of Valid Cases 90     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,64. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,667 ,000 

Cramer's V ,667 ,000 

N of Valid Cases 90  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null 

hypothesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


